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كميته هماهنگى   
بر سر دوراهى

گذشته از پارسال تا امسال؟! سال  طول  در 
ايران،  اسالمى  حكومت 
و  سركوب ها  دليل  به 
به  و  پى  در  پى  اعدام هاى 
در  اش،  اتمى  پرونده  ويژه 
صدر خبرگزارى هاى جهان 

بورژوازى  جنجالى  و  سطحى  ژورناليسم  داشت.  قرار 
صدها مطلب از احتمال حمله قريب الوقوع آمريكا به 
ايران را با آب و تاب انتشار دادند. عالوه بر كمشكش ها 
سران  هيستريك  و  شديد  تبليغات  نيز  مواقع  بعضى  و 
حكومت اسالمى و آمريكا، در هفته هاى پايانى سال 
گذشته به تحوالت جديدى در تبليغات و مناسبت سران 

حكومت اسالمى ايران و آمريكا منجر گرديد.

اهداف تركيه در يورش نظامى به كردستان 
عراق و واكنش هاى  تاكنونى! 

بى طرفى ظاهرى آمريكا به اين تجاوزگرى نيازى به گفتن ندارد  زيرا اگر اين حركت با 
ميل امپرياليست ها مطابقت نداشت، قانون گذاران و دولت مردان تركيه جرأت تصويب و 
صدور فرمان حمله به كردستان را نداشتند. در نتيجه اين تهاجم بدون رايزنى و مشورت 
قبلى با كاخ سفيد نمى توانست انجام شود. همگان مى دانند زمين و آسمان عراق وسيعًا 
تحت كنترل نيروهاى اشغالگر مى باشد و حركت هيچ جنبنده اى از چشمان آنان پنهان 

نمى ماند، از اينرو كسى نمى تواند چراغ سبز واشنگتن به آنكارا را انكار كند.    
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از اعالم موجوديت كميته هماهنگى  براى ايجاد تشكل 
كارگرى نزديك به سه  سال مى گذرد. كميته هماهنگى 
و ديگر تشكل هاى كارگرى كه در آن مقطع ايجاد شدند 
هر كدام طيفى از فعالين و پيشروان كارگرى را در خود 
گرد آوردند. ايجاد و ابراز وجود اين تشكل ها در درجه 
از  و  كارگرى  جنبش  رشد  از  دوره  يك  محصول  اول 
طرف ديگر باز شدن پرونده ايجاد تشكل هاى كارگرى 

بر روى جامعه بود.
جنبش كارگرى در آن سال ها صحنه هزاران اعتراض 
و  صنعتى  مختلف  هاى  رشته  در  كارگرى  اعتصاب  و 
خدماتى بود، اگر چه مطالبات كارگران در اين دوره به 
دليل توازن قواى طبقاتى از مضمون و خصلتى دفاعى 
جنبش  رشد  و  برآمد  همين  حال  اين  با  بود،  برخوردار 
كارگرى بود كه زمينه تحرک فعالين و پيشروان كارگرى 
براى ايجاد تشكل هاى توده اى و طبقاتى كارگران را 
آمدن  صحنه  جلو  به  موجبات  و  شرايط   و  آورد  فراهم 
و  دانشجويى  جنبش  درون  در  سوسياليستى  گرايش 
جنبش زنان را تأمين كرد. بدون اين پيشروى در جنبش 
اين  توانست،  نمى  ديگرى  اراده  و  عامل  هيچ  كارگرى 
كارگرى  فعالين  در  جوش  و  جنب  و  تحرک  از  ميزان 

براى ايجاد تشكل ها را بوجود آورد.
و  اسالمى  جمهورى  رژيم  دوره  آن  در  ديگر  طرف  از 
جهانى  سازمان  با  همكارى  در  ايران  سرمايه دار  طبقه 
كار و با قبول برخى از مقاوله نامه هاى اين سازمان كه 
شرط  ورود و عضويت در سازمان تجارت جهانى است 
عمال تالش كردند  تا برخى از انجمن هاى  صنفى و 
سنديكاها را كه زير نظر خانه كارگر رژيم ساخته شده 
كارگران  به  كارگرى،  مستقل  تشكل  بعنوان  را  بودند 
قالب نمايند  تا در سازش و همكارى با طبقه سرمايه 
كنند  "دنبال"  را  كارگران  مطالبات  كارفرمايان  و  دار 
و  اعتبارى  بى  كه  شرايطى  در  تالش ها  اين  مجموعه 
شده  عيان  همگان  بر  اسالمى  شوراهاى  ورشكستگى 
بود و حتى صاحبان صنايع و كافرمايان نيز آنها را بعنوان 
تشكلى كه ظرفيت كنترل اعتراضات كارگرى را داشته 
تشكل  ايجاد  مسئله  به  شناختند،  نمى  برسميت  باشند 
كارگرى در سطح جامعه موضوعيت بيشترى بخشيد و 
پرونده ايجاد تشكل كارگرى را بر روى جنبش كارگرى 

باز كرد. 
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تشكيل كميته هماهنگى در شرايطى كه گرايش راست و 
چپ درون جنبش كارگرى حول دو استراتژى 
متفاوت براى ايجاد تشكل كارگرى در مقابل 

دانشجويى،  جنبش  سوسياليست  و  خواه  آزادى  طلب،  برابرى  فعالين  كردن  زندانى 
بخشى از يورش افسارگسيخته حكومت اسالمى در به اسارت كشيدن و زيرپا گذاشتن 
حقوق اوليه كارگران، زنان و مردم آزادى خواه و تحت ستم ايران است. بگذاريد در 
يك اقدام گسترده و مشترک همه نيروهاى آزادى خواه ايران در خارج كشور با هدف 
المللى،  بين  پشتيبانى  حمايت  و  جلب  هدف  با  و  اسالمى  حكومت  جنايات  افشاى 
بانگ رساى مبارزه بر حق دانشجويان، مطالبات كارگران، زنان و مردم آزادى خواه 
حقوق  مدافع  المللى  بين  نهادهاى  و  برسانيم؛  جهانيان  گوش  به  ديگر  بار  را  ايران 
كارگرى، سازمان هاى مترقى و انسان دوست، سازمان ها و احزاب چپ، كانون هاى 
نويسندگان و روزنامه نگاران، تشكل هاى دانشجويى، اساتيد آزادى خواه دانشگاه ها 

و... را فرا بخوانيم كه سياست غيرانسانى حكومت اسالمى را محكوم كنند.

آزادى بى قيد و شرط فعالين جنبش هاى اجتماعى در ايران!

كميته هاى زمين شهرى ونزوئال و دموكراسى شركت مستقيم!

مراسم  روز كومه له  در تورنتو .كانادا . شنبه 19 ژانويه
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جنبش  چپ  گرايش  بودند،  گرفته  قرار  هم 
راست  گرايش  اگر  كرد.  تقويت  را  كارگرى 
درون جنبش كارگرى در راستاى سياست هاى 
را  تشكلى  ايجاد  صنايع،  صاحبان  و  اصالحات  دولت 
موعظه ميكرد كه پايه و اساس آن بر همكارى و سازش 
جمهورى  قوانين  چوب  چهار  در  دادن  مانور  و  طبقاتى 
اسالمى استوار بود، و ايجاد آن را در گرو موافقت وزارت 
كار مى ديد، اما گرايش چپ درون جنبش كارگرى برپايى 
تشكل توده اى و طبقاتى كارگران را امر خود كارگران و 
پيش شرط ايجاد آن را مشاركت هر چه وسيعتر كارگران 
در اين پروسه و تحميل عملى آن به دولت مى دانست 
و نقطه عزيمت و مبناى عمل خود  را براى رسيدن به 
خواست هاى كارگران مبارزه آشتى ناپذير طبقه كارگر با 
جهت  با  هماهنگى  كميته  داد.   مى  قرار  داران  سرمايه 
گيرى هاى فوق و با تأكيد بر ايجاد تشكل كارگرى  بدون 
اجازه و كسب مجوز از دولت بطور عينى در جبهه چپ 
جنبش كارگرى قرار گرفت، اين گرايش را تقويت كرد و 

در موقعيت مناسب ترى قرار داد.
يك ارزيابى عينى از كميته هماهنگى به ما نشان مى دهد 
درونى  گرايشات  و  كشمكش ها  عليرغم  كميته  اين  كه 
تاكنون هم  نقش بسيار مثبتى در تاريخ جنبش كارگرى 

ايران ايفا كرده است.
تن  دهها  خود  فعاليتهاى  طريق  از  هماهنگى  كميته 
و  مسائل  به  را  ايران  كارگرى  جنبش  محلى  فعالين  از 
ابعاد  در  ايران  كارگرى  جنبش  پيشاروى  معضالت 
سراسرى آشنا كرده است، اين فعالين اينبار نه از دريچه و 
زاويه منافع صنفى خود در محل، بلكه با افق وسيعترى به 
مسائل و منافع عمومى جنبش كارگرى ايران مى نگرند. 
گذشته از نقشى كه كميته هماهنگى در سازماندهى برخى 
از اعتراضات و يا آكسيون هاى اول ماه مه ايفا كرده كه 
هر كدام دستاوردهاى معينى بهمراه داشته است، موضع 
گيرى طبقاتى اين كميته در مورد وقايع جنبش كارگرى 
كمك كرده كه كارگران ايران بيشتر خود را بعنوان يك 
طبقه اجتماعى بشناسند. كميته هماهنگى همچنين و به 
سهم خود در شناساندن مسائل و معضالت طبقه كارگر 
جلب  و  المللى  بين  سطح  در  كارگرى  جنبش  به  ايران، 

حمايت آن نقش ايفا كرده است.
اما عليرغم همه دستاوردهايى كه كميته هماهنگى داشته 
است اين تشكل از اهداف اوليه و اعالم شده خود يعنى 
اين  در  اما  است.  گرفته  فاصله   كارگرى  تشكل  ايجاد 
رابطه نبايد اين واقعيت را از نظر دورداشت كه موانع سر 
راه پيشروى كميته هماهنگى در تحقق اهداف اعالم شده 
خود بازتاب عينى همان موانعى است كه بر سر راه تشكل 
اختناق  اگر  دارد.  وجود  جامعه  سطح  در  كارگران  يابى 
سياسى و فضاى سركوب و فقر و فالكت اقتصادى كه به 
طبقه كارگر تحميل شده موانع اصلى سر راه تشكل يابى 
طبقه كارگر در ابعاد اجتماعى است، در ارزيابى از كميته 
مانع  بعنوان  را  فاكتورها  و  موانع  اين  بايد  نيز  هماهنگى 
اصلى  در نظر گرفت و عدم موفقيت كميته هماهنگى را 
بر همين بستر تجزيه و تحليل كرد. تنها در اين صورت 
است كه قادر خواهيم بود  ارزيابى واقع بينانه اى از جايگاه 
گرايشات مختلف در روند فعاليت اين تشكل و ناكامى آن 
در دسترسى به اهداف اعالم شده اوليه آن داشته باشيم.

وضعيت  و  سياسى  اختناق  وجود  عليرغم  ترديد  بدون 
اگر  است،  شده  تحميل  كارگر  طبقه  به  كه  فالكتبارى 
منسجم  سياسى  استراتژى  اساس  بر  هماهنگى  كميته 

و  كرد  مى  عمل  شده  بندى  مرحله  عمل  نقشه  يك  و 
اجتماعى  معيارهاى  اساس  بر  ملموسى  دستاوردهاى 
موقعيت  در  هماهنگى  كميته  امروز  كرد،  مى  كسب 
بمراتب مناسبترى مى توانست اختالفات سياسى درونى 
خود را پيش ببرد، انگيزه حفظ و تضمين پيشروى كميته 
مجادالت  بر  حاكم  فضاى  و  مناسبات  در  هماهنگى 
سياسى درون اين تشكل بيشتر خود را نشان مى داد، و 
وجود ديدگاه هاى مختلف فعاليتهاى آن را فلج نمى كرد.
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كميته هماهنگى با اين پيشينه كه به اختصار از آن سخن 
پيشروان  و  فعالين  از  بسيارى  كه  حالى  در  آمد  ميان  به 
به  مسئوليت  احساس  و  دلسوزى  با  كارگرى  جنبش 
اساسنامه  دو  مقابل  در  اند،  دوخته  چشم  آن  سرنوشت 
خود  فعاليت  آتى  مسير  تعيين  براى  گزينه  دو  واقع  در  و 
و  اتحاد  حفظ  اگرچه  شرايط  اين  در  است.  گرفته  قرار 
يكپارچگى فعالين كارگرى متشكل در كميته هماهنگى 
از اهميت زيادى برخوردار است، با اينحال حفظ اين اتحاد 
اختالفات  روى  بر  گذاشتن  سرپوش  با  را،  يكپارچگى  و 
واقعى و پند و اندرزهاى وحدت طلبانه نمى توان تامين 
كرد. براى حفظ يك وحدت اصولى بايد خط فاصل ها را 
به روشنى ترسيم نمود و در همانحال  بر رعايت موازين 
و ضوابط كار مشترک تاكيد كرد.  در همين رابطه قابل 
نيست  نظرى  جدل  جاى  اساسنامه  متن  كه  است  ذكر 
واكثريت كميته هماهنگى در تنظيم اساسنامه نبايد خود 
را به دام تقابل و نفى ديدگاه هاى اقليت كه به ناگزير به 
طوالنى شدن متن  و پيچيدگى آن منجر مى شود گرفتار 
سازند.  متن اساسنامه الزم است بطور اثباتى، ساده تر و 
كميته  اساسى  اهداف  با  انطباق  و  هماهنگى  در  كوتاه   

هماهنگى تدوين گردد.
اكنون در كميته هماهنگى  درک متفاوت از "تشكل ضد 
سرمايه دارى" كه در مقدمه و چند بند اساسنامه مورد نظر 
محسن حكيمى بر آن تأكيد شده است به محور مباحثات 

طرفداران دو اساسنامه پيشنهادى تبديل شده است .
است   مدعى  حكيمى  محسن  چه  اگر  مباحثات  اين  در 
سرمايه  ضد  ماهيت  با  هماهنگى  كميته  اكثريت  كه 
كارگرى  تشكلهاى  يا  و  هماهنگى  كميته  بودن  دارى 
كه كميته هماهنگى ايجاد آنها را جزو اهداف اوليه خود 
تعريف كرده است مخالفت دارند، اما واقعيت غير از اين 
دارى  سرمايه  ضد  نفس  سر  بر  اختالف  اينجا  در  است. 
بودن كميته هماهنگى و يا تشكلهاى توده اى كارگرى 
نيست، بلكه اختالف واقعى بر سر تلقى و برداشت محسن 
حكيمى از تشكل ضد سرمايه دارى، و نوع تشكلى است 
عنوان  تحت  حكيمى  محسن  نظر  مورد  اساسنامه  كه 
تشكل كارگرى ايجاد آن را در دستور كار و فعاليت كميته 

هماهنگى قرار مى دهد.
و  موجوديت  اعالم  ابتداى  همان  از  هماهنگى  كميته 
فعاليت خود و از آنجا كه در مقابل گرايش راست درون 
مبناى  بر  كارگرى  تشكل  ايجاد  كه  كارگرى  جنبش 
همكارى و سازش طبقاتى را موعظه ميكرد، پايه و اساس 
تشكل طبقاتى كارگران را مبارزه و تخاصم آشتى ناپذير 
طبقه كارگر با طبقه سرمايه دار تعريف كرد و با تأكيد بر 
همين خصلت  تشكل طبقاتى كارگران و پافشارى بر اين 
موضع كه بر پايى اين تشكل ها امر خود كارگران است 
و نياز به مجوز دولتى ندارد در جناح چپ جنبش كارگرى 

قرار گرفت.

تشكل طبقاتى و توده اى كارگران كه مستقل از دولت 
و احزاب و جريانات بورژوايى تشكيل شده و براى تحقق 
خواستها و مطالبات كارگران مسير مبارزه با طبقه سرمايه 
دار را در پيش گرفته است، بطور عينى يك مبارزه ضد 
تشكل  گرفتن  قرار  اما  برد.  مى  پيش  را  دارى  سرمايه 
طبقاتى و توده اى كارگران در مسير مبارزه ضد سرمايه 
استراتژى  يك  گرفتن  پيش  در  بمعناى  هنوز  دارى 
سوسياليستى با هدف برچيدن نظام مالكيت خصوصى و 

لغو نظام كار مزدى نيست.
استراتژى  و  افق  يك  تفوق  و  گستراندن  و  كردن  ناظر 
تواند  مى  تنها  كارگران  اى  توده  تشكل  بر  سوساليستى 
محصول پراتيك و فعاليت گرايش سوسياليستى و تقابل 
آن  درون  در  سوسياليستى  غير  گرايشات  ديگر  با  آن 
تشكل باشد.  گرايش سوسياليستى در درون تشكل توده 
اى كارگرى نه تنها با اثبات حقانيت تاريخى اهداف خود، 
بلكه بايد در ميدان عمل و در پاسخ به معضالت عملى 
سر راه مبارزه كارگران نيز كارائى و حقانيت راه كارهاى 

خود را نشان دهد. 
با برپايى و ايجاد تشكل هاى توده اى كارگران گرايشات 
اجتماعى موجود در جنبش كارگرى خاموش نمى گردند. 
تشكل كارگرى خود محل جدال گرايشات مختلف درون 
بطور  كه  كارگرى  تشكل  درهيچ  است،  كارگرى  جنبش 
عينى مبارزه  ضد سرمايه دارى را پيش مى برد، رهبرى 
و هژمونى سوسياليستى بطور اتوماتيك تأمين نمى شود.  
توده اى  تشكل  بر  سوسياليستى  هژمونى  كسب  بنابراين 
و  فعاليت  محصول  تواند  مى  فقط  كه  امرى  كارگرى، 
درون  در  سوسياليستى  گرايش  روزى  شبانه  پراتيك 
كارگرى باشد را نمى توان سهل و ساده  توده اى  تشكل 
با پيش شرط قرار دادن قبول تز ضد سرمايه دراى بودن 
براى عضويت و ورود به تشكل تأمين كرد. چون كارگران 
در ابعاد توده اى و اجتماعى نه بر اساس عقايد مشترک 
و قبول پيش شرط ضد سرمايه دارى و قبول استراتژى 
كه  نارسائى  و  محدود  درک  آن  با  آنهم  سوسياليستى 
بر  بلكه  دهد،  مى  ارائه  سوسياليسم  از  حكيمى  محسن 
به  رسيدن  براى  مبارزه  و  مشترک  طبقاتى  منافع  اساس 
مطالبات مشتركشان گرد هم مى آيند و متشكل مى شوند. 
تشكل طبقاتى و توده اى كارگران بايد بتواند كارگران را 
مستقل از مليت، مذهب، جنسيت و گرايش سياسى  حتى 
با فرض مخالفت با پيش شرط "ضد سرمايه دارى" بودن 

تشكل، حول منافع طبقاتى مشترک در خود گرد آورد.
اين نه  پيش شرط گذاشتن، بلكه روند عينى مبارزه اى 
سرمايه  عليه  مطالباتشان  به  رسيدن  براى  كارگران  كه 
پذيرش  براى  را  آنها  كه  است  مى برند  پيش  دارى 
سوسياليسم آماده مى كند. درک نادرست از تشكل توده 
اى كارگرى،  بى توجهى به زمينه هاى عينى تشكل يابى 
كارگران در روند مبارزه و پيش شرط قرار دادن قبول ضد 
سرمايه دارى بودن تشكل، تشكل كارگرى را از تشكل 
بر مبناى منافع  طبقاتى و مبارزه مشترک عليه سرمايه 
باورهاى  مبناى   بر  ايدئولوژيك  تشكل  يك  به  دارى 
براى  پيچيدن  نسخه  نحوه  اين  مى كند.  تبديل  مشترک 
درست  حزب  به  بيشتر  كارگرى،  توده اى  تشكل  ايجاد 
كردن شباهت دارد و عليرغم هر انگيزه خيرخواهانه اى 
كه داشته باشد آب به آسياب جريان راست درون جنبش 

كارگرى مى ريزد كه همواره سوسياليست ها را 
به برپايى تشكل ايدئولوژيك در ميان كارگران 

متهم مى كنند.
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جهان امروز

ضد  مبارزه  از  اجتماعى  غير  دركى  ديدگاه  اين 
سرمايه دارى ارائه مى دهد و فكر مى كند كه 
ايدئولوژيك  باورهاى  دادن  قرار  شرط  پيش 
ضد  مبارزه  كه  است  كارگرى  تشكل  به  ورود  راه  سر  بر 
سرمايه دارى طبقه كارگر را تضمين مى كند. در صورتى 
كه اگر تضاد آشتى ناپذير منافع كارگران با سرمايه دارى 
و  تعقيب  براى  كارگر  طبقه  است،  عينى  واقعيت  يك 
دستيابى به مطالبات خود راهى جز مبارزه با طبقه سرمايه 
دار در پيش ندارد. قانون اساسى نظام سرمايه دارى همين 

را ايجاب مى كند.
اگر قانون اساسى سرمايه تصاحب ارزش اضافه و كسب 
سود است ، بنابراين مبارزه كارگران براى افزايش دستمزد 
كاهش  جز  معنايى  هيچ  كار  زمان  مدت  آوردن  پايين  و 
دادن سود و ارزش تصاحب شده از جانب سرمايه دار ندارد 

و به همين اعتبار مبارزه اى ضد سرمايه دارى است.
براى  تالش  يعنى  سرمايه دارى  نظام  قانومندى  اين 
كسب سود بيشتر در تمام زمينه ها عمل مى كند، اخراج 
كارگران، به تعويق انداختن پرداخت دستمزدها، طوالنى 
كردن ساعات كار، تحميل شرايط نا امن كار به كارگران 
و  داران  سرمايه  تالش  جز  نهايى  تحليل  در  همه   ... و 
براى  مناسبتر  فرصتهاى  كسب  براى  صنايع  صاحبان 
ندارد.  ديگرى  مفهوم  هيچ  بيشتر  سود  زدن  جيب  به 
كارگران  به  داران  سرمايه  تعرض  و  سياست ها  اين  اگر 
ضد كارگرى هستند، بنابراين مقاومت و مبارزه كارگران 
مبارزه  حقوقشان  به  بورژوازى  يورشهاى  اين  مقابل  در 
مختلف  مدل هاى  حاكميت  است.  دارى  سرمايه  ضد 
سرمايه دارى از سرمايه دارى دولتى گرفته تا سرمايه دارى 

مبتنى بر بازار آزاد و مدل هاى نئوليبرالى آن هيچ تغييرى 
در اين قانومندى نمى دهد.

كارگر  طبقه  طبقاتى،  كشمكش هاى  و  مبارزات  اين  در 
دستمزد  كسب  براى  مبارزه  كه  ميكند  درک  سرعت  به 
بيشتر و پايين آوردن ساعت كار و ديگر مطالبات صنفى 
وى نمى تواند هدف نهايى وى باشد، بلكه اين مبارزات 
نهايتا بايد در خدمت كسب قدرت سياسى از جانب طبقه 
كار  سيستم  و  سرمايه دارى  مناسبات  برچيدن  و  كارگر 

مزدى باشد.
موجوديت  از  بخشى  سرمايه دارى   ضد  مبارزه  براين  بنا 
طبقه كارگر و واقعيت اجتناب ناپذير نظام سرمايه دارى 
سرمايه  ضد  مبارزه  از  اجتماعى  غير  درک  اما  است، 
مبارزه  روند  از  پيچيده  و  بغرنج  تصويرى  چنان  دارى 
عليه سرمايه دارى ارائه مى دهد كه پيامدهاى آن براى 
كارگران مى تواند سرگيجه آور و نا اميد كننده باشد. با 
تلقى و برداشتى كه محسن حكيمى از مبارزه ضد سرمايه 
كارگران  اعتصاب  نيست  معلوم  دهد  مى  ارائه  دارى 
دستمزدها،  درصد   30 افزايش  براى  آلمان  ترانسپورت 
مبارزات كارگران فرانسه عليه قوانين بازنشستگى، مبارزه 
مبارزه  معادن،  در  ناامنى  عليه  جنوبى  آفريقاى  كارگران 
به  رسيدن  براى  كانادا  و  امريكا  موتورز  جنرال  كارگران 
مطالباتشان، اعتصاب كارگران نيشكر هفت تپه و مبارزه 
كارگران شركت واحد در كجا قرار مى گيرند. اين مبارزات 
بطور عينى در صف مبارزه ضد سرمايه دارى قرار دارند. 
بدون  اند  كرده  شركت  اعتصابات  اين  در  كه  كارگرانى 
اينكه پيش شرط ضد سرمايه بودن ورود به صف اعتصاب 
را از كسى قبول كرده باشند يا بدون اينكه به جايگاه اين 

يك  باشند  آگاه  سرمايه  و  كار  مناسبات  كل  در  مبارزه 
مبارزه ضد سرمايه دارى را پيش برده اند.

حتى با فرض اينكه درک محسن حكيمى از مبارزه ضد 
 ... فقرو  به  دادن  پايان  را  خود  هدف  كه  دارى  سرمايه 
قرار داده است همان سوسياليسم علمى باشد، اما مبارزه 
سوسياليسم  با  كه  نيست  اى  مبارزه  دارى  سرمايه  ضد 
علمى زاده شده باشد. قبل از سوسياليسم علمى ماركس 
هم اين روند موجود بوده است. اينكه اين مبارزه در چه 
گاها  كه  است  رفته  پيش  اى  نااگاهانه  و  زمخت  اشكال 
شد  مى  منجر  توليد  وسائل  نابودى  و  كارگاه  ويرانى  به 
آثار  با  ماركس  اگر  دهد.  نمى  واقعيت  اين  در  تغييرى 
را  عينى  جنبش  اين  تئورى  تا  كرد  تالش  شكوهمندش 
تبيين و دورنماى پيروزى آن را ترسيم كند كه بدون آن 
دشوار  غايت  به  دارى  سرمايه  ضد  مبارزه  مسير  پيمودن 
نيست  معنى  بدان  بهيچوجه  شود،  مى  آفرين  مشكل  و 
را  خود  كه  است  دارى  سرمايه  ضد  اى،  مبارزه  تنها  كه 
اگرچه  بنابراين  باشد.  كرده  منطبق  ما  هاى  آل  ايده  با 
بدون تئورى سوسياليسم علمى و استراتژى سوسياليستى 
غير  و  دشوار  امرى  دارى  سرمايه  ضد  مبارزه  پيروزى 
ممكن است، اما اين نبايد به معناى ناديده گرفتن و كم 
اهميت جلوه دادن مبارزات روزمره طبقه كارگر كه بطور 

عينى در مدار مبارزه ضد سرمايه دارى  قرار دارد، باشد.

صالح مازوجى
18 دى ماه 1386
8 ژانويه 2008

محمود صالحى
 در بيمارستان توحيد

 شهر سنندج بسترى شد
 بنا به درخواست پزشك معالج،  تست ورزش و همچنين 
“اكو” بر روى محمود صالحى صورت گرفت كه محمود 
انجام  به  موفقيت  با  را  ورزش  تست  نتوانست  صالحى 
تست  از  شدن  رد  معالج،  پزشك  اظهارات  به  بنا  برساند. 
ورزش نشان دهنده مسدود بودن يك نوع رگ است كه 

به قلب متصل ميباشد.
قلب  نوار  خون،  آزمايش  ماه]  دى   19] چهارشنبه  امروز 

گرفت  صورت  صالحى  محمود  روى  بر  بردارى  عكس  و 
داراى  كه  خالديان”  رضا  توسط  “دكترمحمد  ادامه  در  و 
گرافى”  “انژيو  عمل  است  عروق  و  قلب  تخصصى  بورد 

به عمل آمد.
رگ  بودن  مسدود  ميتوان  گرافى”  “انژيو  عمل  انجام  با 
متصل به قلب را تشخيص داد. محمود صالحى هم اكنون 
در بخش قلب بيمارستان توحيد شهر سنندج بسترى است 
و بنا به پيشنهاد پزشكان به مدت 24 ساعت نبايد تكان 

بخورد در غير اينصورت خونريزى خواهد كرد.
كميته دفاع از محمود صالحى

ا حمد ر: هلمت  ب سر
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كارگر  صالحى  محمود  شدن  زندانى  از  ماه   9 از  بيش 
جنبش  شده  شناخته  سيماى  ناپذير،  خستگى  و  معترض 
حال  زبان  كشور،  خارج  و  داخل  در  ايران  كارگرى 
خواسته ها و مطالبات برحق طبقه كارگر، سخنگوى كميته 
جسور،  سخنران  كارگرى،  تشكل  ايجاد  براى  هماهنگى 
راديكال و ضد سرمايه در اول ماه مه و سمبل مقاومت و 

استقامت در سياه چالهاى حكومت اسالمى مى گذرد.
مسئولين حكومت اسالمى 3 هفته قبل از برگزارى اول 
ماه مه روز جهانى كارگر 86 در يك برنامه از قبل تدارک 
را  صالحى  محمود  قضائيه،  قوه  و  اطالعات  شده  ديده 
كارگر  روز  برگزارى  چگونگى  پيرامون  گفتگو  بهانه  به 
ربودند.  را  او  شرمانه  بى  و  فراخوانده  سقز  اطالعات  به 
بعدا معلوم شد محمود صالحى در زندان سندج و در تك 
خبر  اين  است.  اسالمى  آدمكشان  دست  اسير  سلولى 
موجى از اعتراض و نارضايتى را در ميان فعالين كارگرى 
و انساندوست در داخل كشور و نهادهاى چپ و كارگرى و 
انساندوست در خارج كشور برانگيخت. جمهورى اسالمى 
ظاهرا بى توجه به اين اعتراضات اما عميقا نگران از آن، 
محمود صالحى را در شرايط بسيار خطرناک جسمى كه 
افزوده  ايشان  جسمى  وخامت  بر  متاسفانه  روز  به  روز 
مى شود نگهداشته است. طى اين 9 ماه روزانه بر شدت 
و  سرنوشت  و  شده  افزوده  محمود  جسمى  ناراحتى هاى 
به  بارها  بحال  تا  است.  كننده  نگران  عميقا  او  سالمتى 
دليل تشديد وخامت جسمى به اورژانس بيمارستان توحيد 
سنندج منتقل و بعد از آزمايش و معالجات سرپايى دوباره 
به زندان منتقل شده است. صحنه دستبند زدن به صالحى 
بر روى تخت بيمارستان وحشت قاتالن از انسان شريف 
و عزيزى است كه قصد دارند از او فردى مجرم در انظار 
عمومى نشان دهند تا سيماى جنايتكارانه و ضد انسانى 
انسانيت  و  مقاومت  سمبل  اين  اما  كنند.  توجيه  را  خود 
جسم  اسالمى  نظام  سران  مى شود.  تر  محبوب  روز  هر 
محمود را در حالت مرگ تدريجى قرار داده اند و نفرت 
داخلى و جهانى را به جان خريده اند تا از دست او نجات 
يابند، اما هرگز بر مقاومت و استوارى او غالب نخواهند 
شد و اين حسرت مرگ بار آنان است. بى شك اعتقاد و 
ديوارهاى با  صالحى از  محمود  مبارزاتى  طبقاتى و  اراده 

آهن و بتون ساخته زندان و از تصميم جالدان اسالمى به 
نابوديش محكم تر است و همين حقيقت ضامن استوارى 
و سرافراز بيرون آمدن او از زير دست جالدانش و نشانه 
اسالمى  حكومت  سران  است.  آنان  مايگى  بى  و  زبونى 
امتحان  صالحى  محمود  تسليم  براى  را  مختلف  راه هاى 
نخواهد  هرگز ذوب  آبديده است كه  فوالد  كردند، اما او 

شد.
جالدان اسالمى تصميم به نابودى فيزيكى محمود صالحى 
گرفته اند تا به خيال خام خود، غول از بطرى رها شده 
جنبش كارگرى را مهار و از آن زهر چشم بگيرند. آنان 
براى توجيه رفتار ضد انسانى خود در نزد افكار عمومى 
داخل و خارج و جهت نگهداشتن محمود صالحى در زندان 
و طى كردن دوره محكوميت در زندان به پزشك قانوتى 
متوسل شده اند. اما حكومتى كه خود قانونى نيست و نه 
بر اراده مردم، بلكه جهت بى اراده كردن آنان ايجاد شده 
و ستون حاكميتش در كنارجويبار خون انسان ها بنا شده 
است، آيا پزشكان وابسته اش مى توانند انسانى بيانديشند 
و راى بدهند؟ پزشكى شغلى بسيار شرافتمندانه ، انسانى 
و قابل تقدير است و پزشك واقعى و وظيفه شناس هرگز 
و  شغل  وارد  را  سياسى  و  ايدئولوژيك  مسائل  تواند  نمى 
به  كه  متعهدى  پزشكان  نيستند  كم  كند.  خود  رسالت 
وظيفه انسانى خود عمل كرده و توسط جالدان اسالمى 
سربه نيست شدند و يا ترک ديار كردند. بسيارى از آنها 
به قوانين و دستورات سران و مسئولين رژيم عمل نكرده 
دست  از  را  خود  شغل  يا  و  روبرو  شكنجه  و  زندان  با  و 
پزشكى  لباس  در  معدودى  عده  ميان  اين  در  اما  دادند. 
افكار  به  مسلح  بلكه  پزشكى،  دانش  و  علم  بدون  اما 
افتاده  انسان ها  جان  به  اسالمى  جمهورى  ستيز  انسان 
مى كنند.  صادر  حكم  بشر  ضد  جالدان  ديگر  همچون  و 
اينها پزشك نيستند بلكه پاسدارند. اينها افراد جبهه رفته 
و دوره ديده براى صدور حكم قتل انسان ها هستند. اينان 
همان كسانى هستند كه خون زندانيان سياسى و مبارز را 
در سياه چال هاى اسالمى گرفته و به بدن افراد بسيج و 
يا  و  عراق  و  ايران  جنگ  قتل گاه هاى  در  زخمى  پاسدار 
مرگ  از  تا  مى كردند  تزريق  كردستان  مردم  عليه  جنگ 
نجات يابند. اينها جانيانى هستند كه سن كودكان كمتر از 

معاينات  در  را  سال   18
پزشكى  اصطالح  به 
تا  دهند  مى  افزايش 
قانونى  را  آنان  اعدام 
نشان دهند. اين جانيان 
براى حفظ شغل و كسب درآمد و پول هر عمل زشت غير 
انسانى را مرتكب ميشوند. اينان محافظان و دست پرورده 
و  فالحيان  على  الجوردى،  امامى،  سعيد  خلخالى،  هاى 
پزشك  اسم  گذاشتن  هستند.  اسالمى  سركوبگران  ديگر 
بر آنها توهين به شغل انسانى پزشكى است، چون قاتل 
پزشك و پزشك قاتل نمى شود. پزشك روزانه جان دهها 
انسان را از مرگ، نقض عضو و مريضى نجات مى دهد 
اگر  مى كنند.  نيست  سربه  را  سالم  انسان هاى  اينها  اما 
قبول  بايد  قاتلند،  بلكه  پزشك  نه  افراد  اين  كه  بپذيريم 
كنيم كه همين قاتلين نيز خود قربانيند. آنها قربانى دست 
نظام و مناسباتى هستند كه آنان را وادار به چنين رفتار و 
اعمالى كرده اند. بنا بر اين بايد خود اين افراد را به نزد 
پزشك با وجدان و متعهد،  روانپزشك واقعى برد تا آنان 
را معاينه و راهنمايى و شغل و راه و روش زندگى انسانى 

را به آنان نشان دهد.
در مناسباتى كه  جالد، پزشك و پزشك، جالد  مى شود 
سيستم  اين  در  اخالق  و  انسانيت  از  بويى  كمترين 
شده  تباه  مناسبات  جز  چيزى  سيستم  اين  ندارد.  وجود 
مذهبى  ايدئولوژى  و  معنوى  حمايت  با  سرمايه دارى 
به  زمان  است  سال  دهها  كه  نيست  پرستانه  خرافه  و 
محمود  يعنى  آن  هاى  گوركن  توسط  آن  سپردن  گور 
صالحى ها، اسانلوها و هم طبقه اى هايشان فراهم شده 
و  شكنجه  زندان،  جز  چيزى  آنان  نبرد  اين  در  اما  است. 
ولى  داد،  نخواهند  دست  از  بردگى  و  اسارت  زنجيرهاى 
متعلق  آينده  شك  بى  آورد.  خواهند  بدست  را  جهانى 
با  بلكه  آسا،  معجزه  و  خودبخودى  نه  اما  است،  آنان  به 
اراده جمعى، آگاهى طبقاتى و تشكيالت رزمنده حزبى و 
توده اى و پراتيك متحدانه طبقه كارگر كه از طبقه اى در 

خود به طبقه اى براى خود تبديل شده باشد.
حمايت از محمود صالحى و نجات جان وااليش در نبرد 

مرگ و زندگى گامى در اين راستا است.

وقتى كه پزشك جالد مى شود؟!
حسن رحمان پناه

نتيجه "انژيوگرافى" به عمل آمده
 و برخورد ناشايست يكى از 

ماموران زندان به محمود صالحى
 در بيمارستان توحيد! 

نتيجه آزمايشات "انژيوگرافى" به عمل آمده در بيمارستان 
توحيد، حاكى از آن است كه رگ متصل به قلب محمود 

صالحى مسدود مى باشد.
دكتر محمد رضا خالديان، براى رفع اين مشكل تعدادى 
دارو را تجويز كرده و همچنين پيشنهاد كرده است كه 
مراقبت  تحت  هفته  يك  مدت  به  بايد  صالحى  محمود 
پزشكى قرار گيرد. بنا به درخواست اين پزشك، محمود 
بيمارستان  به  دوباره  ديماه   22 شنبه  روز  بايد  صالحى 

مراجعه كند. 
پزشك معالج اظهار اميدوارى كرده كه داروهاى تجويز 

رفع  را  قلب  به  متصل  رگ  بودن  مسدود  مشكل  شده 
مى كند، در غير اين صورت بايد راه ديگرى را در پيش 
گرفت. پزشك معالج اشاره نكرده است كه راه ديگر رفع 

اين مشكل چيست، اما اين مشكل، حاد به نظر ميرسد.
محمود  ديماه،  پنجشنبه 20  روز  كه  است  ذكر  به  الزم 
از  مجددا  جسمانى،  وخيم  وضعيت  عليرغم  را  صالحى 
بيمارستان توحيد شهر سنندج به زندان مركزى اين شهر 
از  هفته اى  يك  مراقبت  كه  است  قرار  و  كرده  منتقل 

محمود صالحى در بهدارى زندان صورت پذيرد.
يكى  بيمارستان،  از  صالحى  محمود  ترخيص  از  قبل 
به  داشته،  تن  بر  شخصى  لباس  كه  زندان  ماموران  از 
محمود  همسر  زاده،  صالح  نجيبه  به  واهى  بهانه هاى 
محمود  كه  اتاقى  به  همچنين  و  شده  حمله ور  صالحى 
پاى  و  كرده  مراجعه  است،  بوده  بسترى  آن  در  صالحى 
محمود صالحى را به تخت بيمارستان مى بندد. به همين 

عوض  براى  تالش  در  كه  بيمارستان  پرستاران  دليل، 
نتوانستند  بودند  صالحى  محمود  تخت  روپوش  كردن 
نگرانى  ابراز  با  نهايتا  و  كنند  جابجا  را  صالحى  محمود 
محمود  تخت  روپوش  كردن  عوض  از  وضعيت،  اين  از 

صالحى منصرف مى شوند.
نجيبه صالحزاده به اين تعرض اعتراض مى كند كه مامور 

زندان وى را تهديد به بازداشت ميكند.
و  خود  به  بى حرمتى  اين  قبال  در  صالحى  محمود 
اسرار  با  كه  گرفته  غذا  اعتصاب  به  تصميم  خانواده اش، 
كار  اين  از  دوستانش  همچنين  و  صالح زاده  نجيبه 

منصرف ميشود.
قابل ذكر است كه، انتقال محمود صالحى و نگهدارى او 

دربيمارستان، با تدابير شديد امنيتى همراه بوده است.  
كميته دفاع از محمود صالحى
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سال 2007 به پايان رسيد و سال 2008 آغاز شد. سال 
سياسى،  اقتصادى،  معضالت  و  مشكالت  از  نيز  گذشته 
نشد؛  كاسته  كشتار  و  جنگ  ترور،  و  سركوب  اجتماعى، 
هم چنان مردم عراق و افغانستان در زير اشغال نيروهاى 
زندگى  مذهبى  و  ملى  جنگ  و  آن  متحدان  و  آمريكايى 

هولناكى را از سر گذراندند و قربانيان بى شمارى دادند.
 2007 سال  كه  است  كرده  اعالم  عراق  رسمى  منابع 
نيروهاى  اشغال  زمان  از  عراق  در  سال  خونبارترين 
گذشته  فقط در سال  طورى كه  بوده است به  آمريكايى 
كه  حالى  در  شده  است.  كشته  عراقى  هزار   16 از  بش 
رسيد  پايان  به  عراق  در  خونينى  اتفاقات  با  گذشته  سال 
سال جديد نيز با انفجارى خونين آغاز شد به طورى كه 
اين  قربانيان  از  يكى  سپارى  خاک  مراسم  در  انفجارى 

انفجارها دست كم 68 كشته و زخمى بر جاى گذاشت.
يونيسف، صندوق كودكان سازمان ملل در گزارشى نوشت 
نهايى  امتحانات  در  عراقى  نوجوانان  از  كمى  شمار  كه 
هم  كافى  نوشيدنى  آب  كردند،  شركت  گذشته  تابستان 
كودک    350 و  هزار  يك  حدود  و  است  كمياب  چنان 
به  گزارش،  اين  طبق  شدند.  دستگير   2007 سال  در 
همراه  عراقى  كودک  هزار   25 ماه  هر  ميانگين  طور 
خانواده  مجبور به ترک خانه و كاشانه خود در جستجوى 

پناهگاهى در ساير نقاط اين كشور مى شوند. 
سال  متحد  ملل  سازمان  پرس،  كابل  گزارش  به  بنا 
2007 را خونين ترين سال براى افغانستان بعد از سقوط 
نيز  مختلف  هاى  رسانه  است.  خوانده  طالبان  حكومت 
جديد  سال  وارد  نااميدى  با  ها  افغان  كه  داده اند  گزارش 
مى شوند. در سالى كه گذشت 117 حمله خونين انتخارى 
گناه  بى  انسان  صدها  كه  گرفت  صورت  افغانستان  در 

قربانى آن ها شدند.
كمبود  با  مبارزه  براى  افغانستان،  تجارت  و  صنايع  وزير 
مواد غذايى در افغانستان، خواهان كمك هاى بين المللى 
حكومت  كشور  وزارت  مقامات  وجود  اين  با  است.  شده 
مهاجرين  اين  از  بعد  كه  اند  كرده  اعالم  ايران،  اسالمى 
افغانى كه به صورت «غيرقانونى» در ايران اقامت دارند، 
دستگير و تا پنج سال زندانى خواهند شد. در سال گذشته 
ها  ده  خود،  فاشيستى  هاى  سياست  با  اسالمى  حكومت 
هزار تن از پناهندگان و مهاجرين افغانى را دستگير و به 

زور به جهنم افغانستان فرستاد.
ارتش اسرائيل، در روزهاى آغازين سال 2008، حمالت 
شديدى را به شهرهاى فلسطينى در نوار غزه آغاز كرده 
كه تاكنون به كشته شدن ده ها تن و زحمى شدن صدها 
و  سركوبگر  نيروهاى  همچنين  است.  شده  منجر  تن 

اشغالگر اسرائيلى صدها تن را نيز دستگير كرده اشت. 
خشونت  و  ها  كمشكش  دچار  پاكستان،  گذشته  سال  در 
هاى داخلى گرديد. سركوب نيروهاى حكومتى از يك سو 
و ترور گروه هاى مذهبى از سوى ديگر، جان صدها نفر 
از مردم اين كشور را گرفت. بى نظير بوتو، نخست وزير 
اسبق اين  كشور نيز در يك ميتينگ انتخاباتى ترور شد 

و جان خود را از دست داد.  
تخمين زده مى شود كه درگيرى هاى پاكستان به دنبال 
ترور بى نظير بوتو، حدود يك ميليارد دالر به اين كشور 

فقير ضرر و زيان اقتصادى وارد شده است. كميسر عالى 
اين  پارلمانى  انتخابات  كرد  اعالم  پاكستان،  انتخابات 
كشور كه قرار بود 8 ژانويه برگزار شود به علت ناآرامى 
هاى ناشى از ترور بى نظير بوتو، تا 18 فوريه به تعويق 

افتاده است. 
و  هوايى  حمالت   ،2007 سال  پايانى  هاى  هفته  در 
زمينى ارتش تركيه به روستاهاى مرزى كردستان عراق 
با حمايت و پشتيبانى دولت آمريكا شروع شد كه هدف 
ظاهرى آن سركوب «پ.ک.ک» و تخريب اردوگاه هاى 
گفته  اما  بود.  عراق  كردستان  و  تركيه  مرزهاى  در  آن 
مى شود در اين حمالت بيش تر مردم عادى روستاهاى 
دولت  اصلى  هدف  واقع  در  اند.  شده  قربانى  مرزنشين 
از  جلوگيرى  و  عراق  تحوالت  از  گرفتن  سهم  تركيه، 
حمالت  است.  منطقه  اين  در  كرد  مستقل  دولت  برپايى 
زمينى و هوايى تركيه به شمال عراق و مواضع سازمان 
كارگران كرد «پ.ک.ک» در روزهاى پايانى سال 2007 
شدت گرفت، به  طورى كه گزارش  ها از تلفات نزديك 
عراق  شمال  كردهاى  براى  حمالت  اين  نفرى   200 به 
حكايت دارد. تاكنون ارتش تركيه بيش از 200 نقطه و 

هدف را در شمال عراق مورد حمله قرار داده است.
رياست  انتخابات  نتايج  كنيا به  مردم  اعتراضات  سركوب 
به  دولتى  نيروهاى  وسيله  توسط  كشور،  اين  جمهورى 
نيز  زمان  هم  و  شده  منجر  تن  حدود 350  شدن  كشته 
اثر  بر  نفر  هزار   180 شدن  آواره  از  متحد  ملل  سازمان 
مرگ  از  ها  گزارش  در  و  داده  خبر  كنيا  در  ها  خشونت 
ميان  به  سخن  كشور  اين  غرب  در  آوارگان  از  شمارى  

آمده است.
كه  است  مدعى  كنيا،  اپوزيسيون  رهبر  اودينگا،  رايال 
انتخاب مجدد امواى كيباكى، رييس  جمهور اين كشور، 
بر اثر تقلب در انتخابات 27 دسامبر تحقق يافته است و 
اين راهپيمايى كه صدها هزار نفر را به خيابان ها خواهد 
كشاند، نخستين گام در جهت برقرارى دموكراسى در اين 

كشور است. 
دليل  به  ايران،  اسالمى  حكومت  گذشته  سال  طول  در 
پرونده  ويژه  به  و  پى  در  پى  هاى  اعدام  و  ها  سركوب 
داشت.  قرار  جهان  هاى  خبرگزارى  صدر  در  اش،  اتمى 
ژورناليسم سطحى و جنجالى بورژوازى صدها مطلب از 
و  آب  با  را  ايران  به  آمريكا  الوقوع  قريب  حمله  احتمال 
تاب انتشار دادند. عالوه بر كمشكش ها و بعضى مواقع 
اسالمى  حكومت  سران  هيستريك  و  شديد  تبليغات  نيز 
و آمريكا، در هفته هاى پايانى سال گذشته به تحوالت 
اسالمى  حكومت  سران  مناسبت  و  تبليغات  در  جديدى 
ايران و آمريكا منجر گرديد. زيرا «شوراى اطالعات ملى 
حكومت  اتمى  هاى  فعاليت  درباره  را  گزارشى  آمريكا»، 
اسالمى منتشر كرد كه به نفع اين حكومت بود. اين شورا، 
سازمان  جمله  از  آمريكا  ارشد  اطالعاتى  سازمان   16 از 
باالترين  و  است  شده  تشكيل  (سيا)  مركزى  اطالعات 

ارگان اطالعاتى آمريكا به شمار مى رود.
ايرانى  و  آمريكايى  مقامات  لحن  گزارش،  اين  بدنبال 
حتى  طرفين  كه  شد  ماليم  حدى  به  همديگر  به  نسبت 
بحث مذاكره را نيز به ميان كشيدند. اين تحوالت احتماال 

پشت  در  كشور  دو  مقامات  كه  است  توافقاتى  از  ناشى 
مقامات  گذشته، بارها  البته در سال  داده اند.  انجام  پرده 
حكومت اسالمى و آمريكا در بغداد، در مورد امنيت عراق 
با همديگر مذاكره كردند. البته ناگفته نماند با ماليم تر 
هم  راست  جريانات  ايران،  و  آمريكا  سران  روابط  شدن 
چون طرفداران احياى سلطنت در ايران، و ناسيوناليست 
هاى كرد، آذرى و... كه به انتظار وعده هاى دولت آمريكا 
نشسته  افغاستان  و  عراق  همانند  ايران  در  آن  دخالت  و 
برگزار  نيز  علنى  و  مخفى  جلسات  مورد  اين  در  و  بودند 
مى كردند دچار انشعاب و انزوا شدند. در حالى كه يك 
گيرى  جهت  و  ها  سياست  حقانيت  سو  يك  از  ديگر  بار 
هاى نيروى كارگرى سوسياليستى بر عليه هرگونه دخالت 
اين  اقتصادى  محاصره  و  ايران،  در  متحدانش  و  آمريكا 
كشور كه به ضرر جامعه است و از سوى ديگر تاكيد بر 
سرنگونى حكومت اسالمى با قدرت جنبش هاى اجتماعى 

- سياسى، در معرض قضاوت همگان قرار داشت. 
در سال گذشته، حكومت اسالمى رعب و وحشت و ترور، 
كرد.  تشديد  تر  بيش  چه  هر  اعدام  و  شكنجه  و  زندان 
با  گذشته،  سال  در  اسالمى  حكومت  سركوبگر  مامورين 
اجتماعى»،  امنيت  عنوان «طرح  تحت  ارتجاعى  طرحى 
اوباش»،  و  اراذل  با  و «مبارزه  بدحجابى»  با  يا «مبارزه 
كردند  اهانت  و  توهين  شهروندان  از  تن  ها  ميليون  به 
زندانى  و  دستگير  شتم  و  ضرب  با  نيز  را  نفر  هزاران  و 

نمودند.
اعالم جيره بندى بنزين توسط دولت در ماه ژوئن سال 
بنزين  پمپ  هاى  ايستگاه  در  درگيرى  و  شورش   ،2007
را به دنبال داشت. هم اكنون نيز با آغاز فصل سرما، گاز 
احتمال  اين  است،  شده  قطع  كشور  هاى  استان  برخى 
وجود دارد كه از جمله در اعتراض به كمبود سوخت در 
شود.  گرفته  سر  از  اى  توده  اعتراضات  زمستان،  فصل 
ايران، از نظر مجموع ذخاير نفت و گاز در دنيا در مقام 

اول و دوم قرار دارد. 
و  پايين  دستمزدهاى  و  گرانى  و  تورم  ديگر،  سوى  از 
نامتناسب با تورم و گرانى، افزايش بيكارى و اخراج سازى 
ها زندگى اكثريت مردم ايران را با مشكل روبرو كرد. در 
با  سال 2007،  در  رسمى  هاى  گزارش  به  بنا  كه  حالى 
افزايش ناگهانى و بى سابقه قيمت نفت، مبلغى در حدود 
70 ميليارد دالر به خزانه حكومت اسالمى وارد شده است. 
به اين رقم، بايد حدود 8 تا 10 ميليارد دالر از منبع فروش 

اقالم غيرنفتى را نيز اضافه كرد. 
اعتراض  ايران،   2007 سال  وقايع  ترين  مهم  از  يكى 
دانشگاه هاى  خواه  آزادى  و  چپ  دانشجويان  گسترده 
ايران بود. حكومت اسالمى ايران، در مقطع 16 آذر امسال 
سرشناس  فعالين  از  تن   40 از  بيش  حدود  دستگيرى  با 
جنبش دانشجويى، تالش كرد مانع برگزارى مراسم 16 
آذر شود، اما اين سياست به ضد خود تبديل شد و حتى 
با  دانشجويان  نبود  خبرى  تاكنون  كه  هايى  دانشگاه  در 
شعارهاى «آزادى برابرى»، «لغو آپارتايد جنسى»، «مرگ 
ميدان  به  و...  بربريت»  يا  «سوسياليسم  ديكتاتور»،  بر 

آمدند و مهر سوسياليستى خود را بار ديگر بر 
جنبش دانشجويى ايران كوبيدند و نشان دادند 

از پارسال تا امسال؟!
بهرام رحمانى
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كه دانشگاه سنگر محكمى براى آزادى خواهى 
و گرايش چپ جامعه است.

دانشجويان،  آزادى  براى  واقعه  اين  از  پس 
مبارزه  سياسى  زندانيان  همه  و  دربند  زنان  كارگران، 
گسترده اى در داخل و خارج كشور راه افتاد كه اكثريت 
سراسرى  اعتراض  اين  در  خواه  آزادى  و  چپ  نيروهاى 
فعاليت دارند و هنوز هم كمپين دفاع از جنبش دانشجويى 

و براى آزادى دانشجويان دربند در جريان است.
حكومت  هاى  گرى  وحشى  اين  مقابل  در  ترتيب،  بدين 
اعتراض  كارگران،  اعتصابات  گذشته  سال  در  اسالمى، 
زنان و به ويژه دانشجويان از رشد چشمگيرى برخوردار 

بود.   
از  دفاع  در  اى  گسترده  هاى  كمپين  گذشته،  سال  در 
حمايت  جلب  و  ايران  كارگران  مبارزات  و  مطالبات 
محمود  آزادى  براى  ويژه  به  بين المللى،  پشتيبانى  و 
خواه،  آزادى  نيروهاى  توسط  و...  اسانلو  منصور  صالحى، 
و  رهبر  صدها  گرديد.  دهى  سازمان  كمونيست  و  چپ 
احزاب  و  ها  سازمان  و  كارگرى  تشكل هاى  مسئول 
چپ و نهادهاى انسان دوست از سراسر جهان نامه هاى 
اعتراضى به مقامات و سفارت خانه هاى حكومت اسالمى 
اين  جنايات  كردن  محكوم  ضمن  ها  آن  در  و  فرستادند 
حكومت، خواهان به رسميت شناختن حقوق كارگران و 

آزادى كارگران زندانى شدند.
زندان  از  را  دارابى  كاطم  آلمان  دولت   ،2007 سال  در 
آزادى كرد. وى، پس از آزادى از زندان راهى تهران شد 
و در فرودگاه مهرآباد با استقبال رسمى مقامات حكومت 
اسالمى روبرو شد. عالوه براين براى وى، يك كنفرانس 
هاى  خبرگزارى  تمام  بودند.  داده  ترتيب  نيز  مطبوعاتى 
داخلى و خبرگزارى هاى مهم خارجى از بازگشت «كاظم 
دارابى»، از اعضاى جوخه ترور گروهى از فعاالن سياسى 
مخالف حكومت اسالمى ايران در رستوران «ميكونوس» 
برلين پايتخت آلمان خبر دادند. همكاران دارابى در ترور 
ميكونوس نيز لبنانى بودند، از جمله «راحيل» كه او نيز 
مانند دارابى به حبس ابد محكوم شده بود و هم زمان با 
دارابى آزاد شد و آلمان را ترک كرد نيز لبنانى است كه تير 

خالص در رستوران ميكونوس به قربانيان زد.
همچنين سال گذشته، نهادهاى مختلف مدافع حقوق بشر، 
حكومت اسالمى ايران را به داليل سركوب، شكنجه و 
اعدام محكوم كردند كه در زير به آن ها اشاره مى كنيم.

كاركنان  و  كارگران  از  نفر  هزار  صدها  گذشته،  سال 
روز  ظهر  از  بعد  فرانسه  خصوصى  و  دولتى  بخش  هاى 
سه شنبه 29 آبان 1386 - 20 نوامبر 2007، به دعوت 
هشت اتحاديه بزرگ كارگرى اين كشور در اعتراض به 
كاهش قدرت خريد و حذف فرصت  هاى شغلى، تظاهرات 
اين  انداختند.  راه  به  كشور  اين  سراسر  در  گسترده  اى 
فرانسه  ديگر  شهر    75 در  پاريس،  بر  عالوه  اعتصاب 
داده  ارايه  ها  اتحاديه   كه  آمارى  براساس  شد.  برگزار 
اين  در  فرانسه  كارگران  از  نفر  هزار   700 حدود  در   اند 
و  كارگران  از  نفر  هزار  ها  ده  كردند.  شركت  تظاهرات 
كاركنان متروها، اتوبوسرانى، راه آهن، شركت  هاى برق، 
همچنين  و  ها  بيمارستان  فرانسه،  بين  المللى  راديو  گاز، 
نمايندگان حزب سوسياليست مجلس ملى فرانسه، دست 
از كار كشيدند و با شركت در اين تظاهرات سراسرى بر 
عليه سياست  هاى ناكارآمد دولت فرانسه شركت كردند. 
اين اعتصاب كه بيش از 2 هفته با اعتصاب و تظاهرات 
سراسرى كارگران، معلمان، كارمندان دولتى، دانشجويان 

كشيد  طول  دولت  هاى  سياست  عليه  آموزان  دانش  و 
كشورهاى  در  اعتصاب  ترين  طوالنى  و  ترين  بزرگ 

اروپايى در سال 2007 بود.
در  ها  سوزى  آتش  چون  هم  حوادثى   ،2007 سال  در 
در  كيلومتر   240 سرعت  با  طوفان  يونان،  هاى  جنگل 
ساعت در خليج بنگال، فرو ريختن ميليون ها مترمكعب 
آب در معادن زغال سنگ در چين و زلزله در پرو و بودند 

كه مرگبارترين حوادث در اين سال محسوب مى شوند.

محكوميت حكومت اسالمى ايران توسط 
نهادهاى بين المللى مدافع حقوق بشر 

خطاب  اى  بيانيه  انتشار  با  الملل،  بين  عفو  سازمان   *
اسالمى  حكومت  مقامات  ساير  و  اى  خامنه  سيدعلى  به 
خواستار  را  شده  بازداشت  دانشجويان  كليه  آزادى  ايران، 
شكنجه  از  تا  خواسته  ايران  مقامات  از  سازمان  اين  شد. 
دانشجويان پرهيز كند، اجازه دسترسى به خانواده، وكيل 

و مراقبت پزشكى را به زندانيان بدهد.
* سازمان ديده بان حقوق بشر، با انتشار بيانيه اى اعالم 
كرد: دولت ايران بايد فورا اتهاماتى را كه با انگيزه هاى 
سياسى عليه فعاالن حقوق زنان به دليل شركت در يك 
مقامات  بگذارد.  كنار  شده،  مطرح  آميز  مسالمت  تجمع 
بدون  را  خواه  حسين  مريم  و  جواهرى  جلوه  بايد  ايرانى 
تاخير آزاد كنند. مدير بخش خاورميانه سازمان ديده بان 
حقوق بشر گفت: به نظر مى رسد هيچ پايانى براى آزار 
دولت  مقامات  توسط  ايرانى  زنان  حقوق  فعاالن  اذيت  و 
ايران وجود ندارد. همچنين دو تن ديگر از فعاالن حقوق 
زنان به نام هاى روناک صفارزاده و هانا عبدى هردو 21 
ساله به اتهام اقدام عليه امنيت ملى در زندان سنندج بسر 

مى برند. (ديده بان حقوق بشر 86/9/26)
خواستار  اروپا،  پارلمان  رئيس  پوترينگ،  گرت  هانس   *
آزادى 28 دانشجوى زندانى در ايران شد. وى هم زمان 
 13 در  كه  جرمى  دليل  به  را  مولوزاده  ماكوان  اعدام 
سالگى مرتكب شده است، به شدت محكوم كرد. رئيس 
طور  به  بايد  ايرانى  مسئوالن  است،  گفته  اروپا  پارلمان 
از  را  دانشجويان  اين  مدافع  وكيالن  و  ها  خانواده  كامل 

سرنوشت آن ها مطلع كنند.

را  اى  قطعنامه  متحد،  ملل  سازمان  عمومى  مجمع   *
عليه نقض حقوق بشر در ايران شامل «شكنجه، شالق 
با 73  عام»  مالء  در  اعدام  و  سنگسار  عضو،  قطع  زدن، 
تصويب  ممتنع  راى  و 55  مخالف  راى  موافق، 53  راى 
جدى،  بسيار  نگرانى  ابراز  ضمن  قطعنامه  اين  در  كرد. 
ادامه  از  معتبرى  شواهد  كه  كند  مى  اشاره  امر  اين  به 
مجازات  نوعى  عنوان  به  سنگسار  چون  هايى  خشونت 
غير  و  رحمانه  بى  هاى  مجازات  و  شكنجه  مرگ،  براى 
انسانى و تحقير كننده شامل شالق زدن و قطع عضو و 
اعدام هاى متعدد در مالء عام وجود دارد. در اين قطعنامه 

نسبت به دستگيرى فعاالن و خشونت عليه جنبش زنان 
كه براى بدست آوردن حقوق خود تالش مى كنند، ابراز 
به  جدى  توجه  خواستار  قطعنامه  اين  است.  شده  نگرانى 
خشونت ها و تبعيض هايى شده است كه عليه مذاهب، 
اقليت هاى قومى و نژادى و به ويژه عليه مذهب بهائيت 
در ايران صورت مى گيرد. قطعنامه از جمهورى اسالمى 
ايران خواسته است كه چه در قانون و چه در عمل همه 
نوع تبعيض را نسبت به اقليت ها و همچنين موارد ديگر 
نقض حقوق بشر را برطرف كند. همچنين از دولت ايران 
درخواست شده كه اعدام در مالء عام و سنگسار را كنار 
بگذارد و از اذيت و آزار، ارعاب و شكنجه مخالفان سياسى 
و فعاالن حقوق بشر دست بردارد و كسانى را كه به شكل 
شده  زندانى  شان  سياسى  باورهاى  خاطر  به  و  مستبدانه 

اند، آزاد كند.
خطاب  اى  بيانيه  صدور  با  الملل  بين  عفو  سازمان   *
صالحى  محمود  وضعيت  با  رابطه  در  ايرانى  مقامات  به 
ابراز نگرانى كرد و نوشت: ما مسئولين زندان را مسئول 
تضمين  خواستار  و  دانيم  مى  صالحى  محمود  سالمتى 
از  ما  هستيم.  او  تر  سريع  هرچه  مداواى  و  وى  سالمتى 
و  منطقى  داليل  كه  خواهيم  مى  ايران  قضايى  دستگاه 
قانع كننده زندانى كردن محمود صالحى را توضيح دهند. 
ما شديدا اعتراض خود را از زندانى كردن محمود صالحى 
به خاطر فعاليت سنديكايى مسالمت آميز ابراز مى داريم. 
ماخواستار آزادى بى قيد و شرط محمود صالحى به عنوان 

يك زندانى سياسى هستيم.
سقز،  خبازان  اتحاديه  گذاران  بنيان  از  صالحى،  محمود 
هاى  تشكل  ايجاد  براى  هماهنگى  كميته  سخنگوى 
بيهوشى  در  كه  حالي  در  دسامبر  تاريخ 11  در  كارگرى، 
به  سنندج  شهر  مركزى  زندان  از  برد،  مى  سر  به  مطلق 
صالحى  محمود  شد.  منتقل  شهر  اين  توحيد  بيمارستان 
به  روز  شش  مدت  به  دسامبر  دهم  تا  چهارم  تاريخ  در 
علت بى توجهى و محروميت از مداواى موثر چندين بار 

به حالت اغما فرو رفته است. 
* برنامه نظارت بر حمايت مدافعان حقوق بشر، به عنوان 
برنامه اى مشترک از «سازمان جهانى مبارزه با شكنجه»  
و «فدراسيون بين المللى جوامع حقوق بشر» در نامه اى 
به سران حكومت اسالمى ايران خواستار رسيدگى فورى 

به وضعيت «محمود صالحى» شده است.
در بخشى از اين نامه خطاب به سران حكومت اسالمى، 
آمده است: برنامه نظارت از سوى كنفدراسيون بين المللى 
جسمانى  وضعيت  كه  شده  مطلع  كارگرى  هاى  اتحاديه 
هماهنگى  كميته  سخنگوى  صالحى»،  «محمود  آقاى 
صنف  سابق  رئيس  و  كارگرى  هاى  تشكل  ايجاد  براى 
كارگران خباز شهر سقز در استان كردستان  كه در حال 
باشد.  مى  وخيم  بسيار  برد،  مى  بسر  زندان  در  حاضر 
وضعيت سالمتى او در حال حاضر به گونه اى است كه 

زندگى وى را به شدت تهديد مى كند. 
برنامه نظارت بر حمايت مدافعان حقوق بشر، در نامه خود 
وضعيت «محمود  خصوص  در  شديد  نگرانى  ابراز  ضمن 
تا  است  خواسته  اسالمى  حكومت  سران  از  صالحى» 
جسمانى «محمود  و  روحى  سالمت  شرايطى،  هر  تحت 
از  وى  كه  دهند  اطمينان  و  نموده  تضمين  را  صالحى» 
امكانات  از  نياز،  صورت  در  و  پزشكى  مداواى  هرگونه 

درمانى خارج از محيط زندان برخوردار خواهد بود. 
بشر،  حقوق  مدافعان  حمايت  بر  نظارت  برنامه 
را  صالحى»  «محمود  دستگيرى  همچنين 
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آزادى  خواستار  و  كرده  توصيف  خودسرانه 
جنبش  رهبر  اين  شرط  و  قيد  بدون  و  فورى 

كارگرى شده است.
متحد  ملل  سازمان  عمومى  مجمع  گذشته،  سال  در   *
اين  به  كرد.  تصويب  را  اعدام  حكم  تعليق  قطعنامه 
قطعنامه 104 كشور راى مثبت، 54 كشور راى منفى، و 
29 كشور راى ممتنع دادند. ايران، آمريكا، چين، سوريه 
و مصر از جمله كشورهايى بودند كه به اين قطعنامه راى 

مخالف دادند.
روزنامه حكومتى جام جم، 2 دى ماه 1386 برابر با 23 
ستاد  دبير  الريجانى  جواد  محمد  نوشت:  دسامبر 2007، 
حقوق بشر قوه قضاييه در مورد تصويب قطعنامه مجمع 
مجازات  موقتى  تعليق  خواستار  كه  ملل  سازمان  عمومى 
اعدام در كشورهاى جهان مى  شود، اظهار داشت: «اين 
همه  به  را  موضوع  اين  بخواهند  قاطعانه  كشورهايى   كه 
ايديولوژيك  موضوع  به  آن  را  و  كرده  تحميل  كشورها 

تبديل كنند معقول و درست نيست.» 
روز  مراكش،  در  الملل  بين  پليس  عمومى  مجمع   *
چهارشنبه هفتم نوامبر 2007 با دو سوم آرا على فالحيان، 
وزير اطالعات در دولت اكبر هاشمى رفسنجانى، محسن 
ديگر  ايرانى  سه  پاسداران،  سپاه  پيشين  فرمانده  رضايى، 
و يك لبنانى را به اتهام مشاركت در بمب گذارى مركز 
هميارى يهوديان، آميا، در پايتخت آرژانتين، در فهرست 
على  بر  عالوه  داد.  قرار  خود  تعقيب»  «تحت  افراد 
فالحيان و محسن رضايى، براى احمد وحيدى، فرمانده 
پيشين نيروى قدس سپاه پاسداران، محسن ربانى، رايزن 
احمدرضا  و  آرژانتين  در  ايران  سفارت  پيشين  فرهنگى 
اصغرى، دبير سوم اين سفارتخانه اخطار قرمز صادر شده 

است. 
اين تصميم پس از آن در هفتاد و ششمين مجمع عمومى 
در  دادگاهى  كه  شد  اتخاذ  مراكش  در  الملل  بين  پليس 
آرژانتين حكم جلب نه مقام ايرانى را صادر و از پليس بين 

الملل خواست تا آن ها تعقيب بين المللى شوند.
9 كشور جديد به پيمان شنگن پيوستند

در هفته هاى پايانى سال 2007، كنترل مرزهاى زمينى 
«بلوک  از  بخشى  زمانى  كه  اروپايى  كشور   9 دريايى  و 
شرق» بودند، با جشن و سرور برچيده شد. كنترل مرزهاى 
كشورهايى كه طى دوران جنگ سرد با تانك محافظت 
عضو  كشور   9 ترتيب،  اين  به  و  شد  برداشته  شد،  مى 
«شنگن»  پيمان  عضو  كشور   15 جمع  به  اروپا  اتحاديه 
پيوستند و  رفت و آمد در 4000 كيلومتر از خاک اروپا از 

استونى تا پرتغال بدون كنترل  صورت مى گيرد.
اسلوانى،  چك،  جمهورى  مجارستان،  اسلواكى،  لهستان، 
مالت، التويا، ليتوانى و استونى كشورهاى جديدى هستند 
كه به پيمان شنگن پيوسته اند. به اين ترتيب پيمان شنگن 

24 كشور و 400 ميليون جمعيت را شامل مى شود. 
اروپا  اتحاديه  عضو  از  خارج  كشورهاى  مردم  برخى  اما 
نظير اوكراين، بالروس و روسيه هم بر اين باورند كه سفر 

به «قلعه اروپا» مشكل تر خواهد شد. 
پيمان جايگزين قانون اساسى

 اتحاديه اروپا امضا شد
جايگزين  است  قرار  كه  پيمانى  اروپا،  كشور  رهبران 27 
در  كه  كردند  امضا  را  شود  اروپا  اتحاديه  اساسى  قانون 
مشخص  نزديك  آينده  در  اروپا  اتحاديه  اداره  نحوه  آن 

شده است. 
توافقنامه قانون اساسى اروپا در سال 2004 پيشنهاد شد، 

اما مورد تائيد همه اعضا قرار نگرفت و كنار گذاشته شد. 
در پيمان جديد قدرت ملى هر يك از كشورها كه در قانون 
اساسى قبلى محل ترديد محسوب مى شد، بيشتر مورد 
ليسبون  پيمان تازه در شهر  گرفته است. اين  توجه قرار 
مخالفان،  و  موافقان  بين  طوالنى  مذاكرات  از  پس  و 
سرانجام توسط رهبران كشورهاى عضو اتحاديه اروپا كه 
تعدادشان از 15 عضو در سال 2004 به 27 عضو رسيده 

است، به امضا رسيد.  
امضاى اين پيمان به معنى اجراى بالفاصله آن نيست و 
كشورهاى عضو بايد هر يك جداگانه اين سند را تصويب 
اين  تصويب  براى  كه  اند  گفته  كشور  رهبران 26  كنند. 
پيمان در كشورهاى خود، رفراندوم برگزار نخواهند كرد 
خواهند  راى  به  خود  پارلمان  در  را  پيمان  اين  تنها  و 
گذاشت، اما ايرلند اعالم كرده است كه آن را به رفراندوم 

مى گذارد. 
سال  يك  تا  كشورها  شده،  بندى  زمان  برنامه  اساس  بر 
فرضت دارند كه اين قانون را به تصويب برسانند و زمان 
اجراى آن، سال 2009 پيش بينى شده است. پيمان جديد 
يك  و  عضو  كشورهاى  سوى  از  رئيس  يك  انتخاب  بر 
سياست  مشى  خط  تعيين  براى  مند  قدرت  رسمى  مقام 

خارجى براى همه اعضا تاكيد دارد.
كار كودكان

يونيسف اعالم كرد: برخى كودكان را براى كسب درآمد 
انجام  به  مجبور  هايشان  خانواده   و  خود  هزينه  تامين  و 
شغل  هاى مخاطره  آميز مانند كار در معادن و مكان هاى 
صنعتى مى كند، به طورى كه در حال حاضر 126 ميليون 

كودک در جهان شغل هاى مخاطره  آميز دارند. 
از  درصد   25 حاضر  حال  در  يونيسف  اعالم  اساس  بر 
كودكان آفريقايى و 18 درصد كودكان آسيايى در چرخه 
مواد  با  مستقيم  تماس  و  خطرناک  و  سخت  كارهاى 
شيميايى قرار دارند، اين در حالى است كه از 18 درصد 
كودكان آسيايى، 25 ميليون كودک در هند و نپال به سر 
مى  برند كه 42 درصد آن  ها را پسران 10 تا 14 ساله 

تشكيل مى  دهند. 
در اين گزارش خاطر نشان شده است: طبق قوانين بين 

 المللى كار، افراد 13 تا 18 سال فقط مى  توانند، شغل پاره 
 وقت داشته باشند و در اين زمينه كارفرمايان بايد برنامه 

تحصيل آن  ها را در نظر داشته باشند.
گزارش ساالنه

 سازمان گزارشگران بدون مرز
در سال 2007 دست كم 86 روزنامه  نگار در سراسر جهان 
كشته شده  اند. اين آمار هر ساله رو به افزايش است در 
به   25 از  شده  كشته  نگاران  روزنامه   تعداد  سال   5 طى 
88 نفر رسيده است، كه نشان از افزايشى 244 درصدى 

آمار  تعداد  اين  به  آمار  ترين  نزديك  است.  مدت  اين  در 
روزنامه  نگاران كشته شده در سال 1994 است. در اين 
سال 103 روزنامه  نگار در نسل كشى روندا، جنگ داخلى 
از  نيمى  از  بيش  شدند.  كشته  يوگسالوى  و  الجزاير  در 
به  عراق  در   2007 سال  در  شده  كشته  روزنامه  نگاران 

قتل رسيده  اند.
گزارشگران بدون مرز اعالم كرده است: تاكنون در هيچ 
كشورى و هيچ گاه اين تعداد روزنامه  نگار به قتل نرسيده 
است. در عراق از آغاز حمله  آمريكا در سال 2003 تا به 
امروز 207 تن از كاركنان رسانه  ها كشته شده  اند. نه در 
جنگ بيست ساله ويتنام نه در جنگ داخلى يوگسالوى و 
نه در نسل كشى رواندا، كشته شدن اين تعداد قربانى در 

ميان همكاران رسانه ها سابقه نداشته است. 
در اول ژانويه 2008 در سراسر جهان 135 روزنامه  نگار 
در زندان بسر مى  برند. اين آمار در سال هاى اخير تغيير 
چندانى نداشته است. روزنامه  نگاران آزاد شده به سرعت 
سال  در  مى  شوند.  جايگزين  تازه  شدگان  بازداشت  با 
2007 مجموعا 887 روزنامه  نگار از آزادى محروم شدند. 
بزرگ ترين تعداد دستگير شدگان با 195 مورد دستگيرى 
نگار  روزنامه    55 با  كوبا  سپس  و  داد  روى  پاكستان  در 
زندانى، ايران با 54 روزنامه  نگار بازداشت شده مقام سوم 

را دارد. 
ايران كه در رده بندى سال 2007، در ميان 169 كشور 
در رده 166 قرار داشت، در اين كشور روزنامه  نگاران با 
سركوب تهاجمى حكومتى مواجه  اند كه به آن ها اجازه 
بيان هيچ گونه انتقاد و يا خواست سياسى و اجتماعى را 
زندان  ترين  بزرگ  كشور  اين  هرسال  چون  نمى  دهند. 
روزنامه  نگاران در خاورميانه بود. هم اكنون 11 روزنامه 
 نگار و 2 وب نگار در ايران در بازداشت به سر مى  برند. 
درباره  روشنگرى  براى  نگاران  روزنامه   از  ديگر  بسيارى 
سنگسار و فساد و يا همكارى و مصاحبه با رسانه  هاى 
اما  واهى  اساس  در  اتهامات  گوى  پاسخ  بايد  خارجى 
زندان  احكام  صدور  به  مى  تواند  كه  باشند  «سنگينى» 
روزنامه  نگار  پور،  حسن  عدنان  شود.  منجر  ها  آن  براى 

كرد در خطر اعدام قرار دارد. 
گزارشگران بدون مرز ياد آور مى  شود كه ايران از جمله 
كشورهاى سركوبگر در عرصه اينترنت است و در ليست 
13 كشور «دشمنان اينترنت» در جهان قرار دارد. سياست 
محدودكننده  از  كشور  اين  در  سايت  ها  سازى  مسدود 
ترين سياست  هاى سركوبگرانه در جهان است. در طى 
سال گذشته بيش از 10 ميليون صفحه اينترنت به بهانه 
عمومى»  عفت  با  مغاير  و  «غيرقانونى  محتواى  داشتن 
«آيين نامه  تصويب  با  همچنين  است.  شده  مسدود 
كشور»  اينترنتى  اطالع  رسانى  پايگاه  فعاليت  ساماندهى 
اطالع  رسانى  «پايگاه  هاى  همه  وزيران  هيات  توسط 
اينترنتى كشور» مى  بايست «مشخصات مربوط و هويت 

مدير مسئول خود را در وزارت ارشاد ثبت كنند» 

گامى در راستاى لغو اعدام
در جهان

ملل  سازمان  عمومى  مجمع  مذاكرات،  سال   13 از  پس 
اعدام  مجازات  جهانى  تعليق  براى  قطعنامه  اى  درباره  
 54 مثبت،  راى  كشور   104 قطعنامه  اين  به  داد.  راى 
ايران،  دادند.  ممتنع  راى  كشور  و 29  منفى،  راى  كشور 

آمريكا، چين، سوريه و مصر از جمله كشورهايى 
دادند.  مخالف  راى  قطعنامه  اين  به  كه  بودند 
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مجازات  عليه  جهانى  روز  اكتبر،  دهم  روز 
عليه  بين المللى  «ائتالف  بود.  جهان  در  اعدام 
 Coalition Against«اعدام مجازات 
 the Death Penalty, WCADP) (World

پنح سال پيش اعالم موجوديت كرد. عنوان مراسم سال 
2007 آن: «مجازات اعدام - وقتى دولت قانونمدار عاجز 

مى ماند»، بود.
بودجه سازمان ملل متحد

براى نخستين  بار در 20 سال اخير، بودجه  ساالنه  سازمان 
ملل متحد، بدون توافق همگانى به تصويب رسيد. اياالت 
متحده  آمريكا تنها عضو حاضر در مجمع عمومى سازمان 

ملل بود كه به اين بودجه راى منفى داد.
بودجه سازمان ملل كه براى دو سال آينده طراحى شده 
موضوع  تنها  و  است  دالر  ميليارد   17/4 معادل  است، 
اختالف اين بود كه كشورهاى عضو گروه 77 كه چين را 
نيز در برمى گيرد، خواستار بودجه  اى معادل 7/6 ميليون 
دالر براى برگزارى كنفرانسى عليه راسيسم بودند. نمانيده 
دولت آمريكا به بهانه «يهودستيزانه»، با اختصاص بودجه 

براى آن از سوى سازمان ملل مخالف بود.  
كل بودجه  درخواستى بان كى مون، دبيركل سازمان ملل، 
براى دو سال آينده 2/4 ميليارد دالر بود كه ميزان تصويب 
شده اندكى كم تر از آن است. با اين  حال، بودجه  تصويب 
شده نسبت به قبل افزايش قابل  مالحظه  اى دارد. بودجه  
سازمان ملل براى دو سال گذشته، 8/3 ميليارد دالر بود. 
تامين 22  آمريكا  متحده   اياالت  سهميه   بندى،  براساس 
درصد هزينه  هاى سازمان ملل متحد را برعهده دارد. بعد 
از آمريكا، ژاپن با  5/19 درصد بزرگ ترين تامين  كننده  

بودجه اين سازمان است و سهم آلمان 7/8 درصد است.
پناهجويان

دفتر مطبوعاتى نيروهاى مسلح تركيه، با انتشار گزارشى 
اعالم كرده است:  «در سال 2007 ميالدى بيش از يك 
صد هزار پناهجوى كشورهاى مختلف آسيايى و آفريقايى 
كه  قصد خروج غيرقانونى از تركيه  را داشته  اند، دستگير 

شده  اند.»
بنابراين گزارش كه  در خبرگزارى نيمه  رسمى آناتولى و 
پنجاه   حدود  شده ،  منتشر  نيز  تركيه   هاى  روزنامه   برخى 
هزار پناهجو نيز از طريق شبكه  هاى قاچاق انسان موفق 
اروپايى  كشورهاى  به   را  خود  تركيه   از  عبور  با  شده  اند 

برسانند.
 50  ،2007 سال  در  كه  است  كرده   تاييد  اروپا  اتحاديه  
وارد  مختلف  كشورهاى  از  پناهجوى «غيرقانونى»  هزار 
كشورهاى عضو اين اتحاديه  شده  و درخواست پناهندگى 

كرده اند.
پناهندگى  امور  عالى  كميسارياى  دفتر  حال،  همين  در 
سازمان ملل متحد در تركيه،  گزارشى را در اختيار رسانه  
هاى اين كشور قرار داده  كه  براساس آن، در سال 2007 
اين  دفاتر  به   پناهندگى  دريافت  كنندگان  مراجعه   شمار 
سازمان سه  برابر افزايش يافته  است. بنا به  گزارش دفتر 
سازمان ملل متحد در تركيه،  بيش ترين تعداد اين مراجعه  
كنندگان را به  ترتيب، عراقى ها، ايرانى ها  و آفريقايى ها 

تشكيل مى دهند.
سركوبگر  هاى  حكومت  حاكميت  از  كه  پناهجويانى 
مى گريزند تا رسيدن به يك زندگى عادى، مسير طوالنى 
و پر خطرى پشت سر مى گذارند. براى مثال، در روز 10 
دسامبر غرق شدن قايقى در آب هاى «صفرى حصار» 
پناهجوى  حامل 85  كه   تركيه  شهر «ازمير»  اطراف  در 

«غيرقانونى» بود، 79 تن از اين پناهجويان جان خود را 
از دست دادند.  غرق شدن قايق ديگرى نيز در روز 16 
دسامبر 2007 در آب هاى «موغال» در ساحل «بودروم» 
تركيه كه  حامل 17 پناهجو بود، جسد 9 تن از آن ها از 
آب خارج شد، بيش از هر زمانى توجه  رسانه  ها و محافل 
وخامت  به   رو  وضعيت  به   را  پناهجويان  حقوق  مدافع 

پناهجويان جلب كرد.
پنج  شد،  غرق  ازمير  حصار»  «صفرى  در  كه   قايقى  در 
پناهجوى ايرانى جان خود را از دست دادند و در قايقى 
كه  در موغال غرق شد نيز، 10 قاچاقچى انسان دستگير 

شدند كه  2 تن از آن ها شهروندان ايرانى بودند. 
اجتماعى  هاى  آسيب  و  پناهجويان  باختن  جان  عامل 
عدم  دليل  به  را  ها  آن  خانواده  و  پناهجويان  كه  شديد 
پذيرش درخواست پناهندگى آن ها و اقامت طوالنى در 
كمپ هاى پناهندگى تهديد مى كند، دولت هاى پناهنده 
پذير هستند. و سازمان ملل و ديگر نهادهاى مدافع حقوق 
سوى  از  ها  آن  نقض  و  خود  قوانين  اجراى  در  نيز  بشر 
شدن  قربانى  ديگر  عامل  نيز  هستند  گر  نپاره  ها  دولت 
اين  سوئد،  دولت  مثال  شوند.  مى  محسوب  پناهجويان 
دولت معروف «دمكرات» جهان، در سال گذشته ميزبان 
ده  اسالمى  حكومت  خارجه  امور  وزير  متكى،  منوچهر 
رياست  به  هياتى  همچنين  و  سنگسار  و  اعدام  هزار  ها 
«سردار احمد رادان»، رييس پليس تهران بزرگ بود. در 
و  ايرانى  پناهجويان  پذيرش  در  سوئد،  دولت  كه  حالى 
دهد.  مى  نشان  خود  از  زيادى  هاى  گيرى  سخت  غيره 
معامالت  راستاى  در  پذير  پناهنده  هاى  دولت  بنابراين، 
اقتصادى و ديپلماتيك خود با دولت هاى آدم كشى هم 
چون حكومت اسالمى، از جمله پناهجويان را نيز قربانى 

مى كنند.
داليل  بررسى  سرگرم  كه   تركيه   بشر  حقوق  سازمان 
افزايش شمار پناهجويان عراقى، ايرانى و آفريقايى است، 
اعالم كرده است : فقر، جنگ و افزايش فشارهاى سياسى 
از  جوانان  ويژه   به  فرار  عوامل  ترين  مهم  از  اجتماعى  و 

كشورهايشان محسوب مى شود.
دفتر  سخنگوى  باتر»،  چورا  «متين  حال،  همين  در  اما 
كميسارياى عالى سازمان ملل متحد در تركيه  در گفتگو 
با راديو «فردا»،  تاكيد كرد كه افزايش شمار پناهجويان 

عراقى به تركيه  چشم گيرتر بوده است.
افزايش  اين  فاكتور  ترين  «مهم  گفت:  باتر،  چورا  متين 
عراقى ها هستند. يعنى در 2 يا 3 سال اخير شمار مراجعه  
كنندگان عراقى افزايش يافته . اما ايرانى ها هنوز دومين 

گروه  بزرگ پناهجويان محسوب مى شوند.»
به  گفته  سازمان دفاع از حقوق بشر در تركيه ، با گذشت 
بيش از 28 سال از انقالب ايران، امواج فرار شهروندان 

ايرانى به  تركيه  متوقف نشده  است.
حوادث مرگبار 

 240 سرعت  با  طوفانى  بنگال:  خليج  در  طوفان   *
كيلومتر در ساعت كه امواجى به ارتفاع شش متر در خليج 
بنگال به وجود آورد؛ خون آشام ترين طوفان سال 2007 

به شمار مى رود.
در پى اين طوفان كه در روز 15 نوامبر آغاز شد؛ تا پايان 
ماه يعنى حدود 2 هفته بعد، حدود سه هزار و 256 كشته 
برجا گذاشت و 880 نفر نيز براى هميشه ناپديد شدند. در 
سواحل  در  موجود  هاى  خانه  تمام  همچنين  طوفان  اين 
بنگالدش از بين رفت و حدود چهار ميليون و 700 هزار 
نفر از اين طوفان خسارت ديدند. اين طوفان معروف به 

«سيدر»، بدترين و مخرب ترين طوفانى است كه در 20 
سال اخير بر سواحل كشور فقير بنگالدش در جنوب آسيا 

فرود آمده است.
* پر شدن معادن زغال سنگ چين از ميليون ها 
از  پس  هفته  سه  چينى،  هاى  مقام  آب:  مكعب  متر 
وقوع حادثه اى دردناک براى خانواده هاى افرادى كه در 
معدنى در شرق چين مشغول به كار بودند، حاضر به گفتن 
حقيقت شدند. ميليون ها متر مكعب آب در پى شكسته 
شدن سدى كه بر روى رودخانه «ون» زده شده بود؛ به 
سوى معادن زغال سنگ در نزديكى اين رودخانه گسيل 
اعماق  در  كه  معدنچى   362 حادثه،  اين  پى  در  كه  شد 

زمين مشغول به كار بودند؛ جان خود را از دست دادند.
مطبوعات چين پس از درگيرى هاى بسيار ميان خانواده 
و  محلى  مسئوالن  پليس،  نيروهاى  و  قربانيان  هاى 

مديريت معادن را مسئول اين حادثه معرفى كردند.
معادن چين، خطرناک ترين معادن در جهان به شمار مى 
روند. براساس آمار رسمى 4 هزار و 700 معدنچى در سال 
2006، در چين جان خود را از دست داده اند، اما سازمان 

هاى مستقل اين آمار را 20 هزار نفر اعالم كرده اند.
زلزله در سال  آميزترين  فاجعه  پرو:  در  لرزه  زمين   *
2007 در جهان در ماه اوت در كشور پرو رخ داد. زلزله اى 
به قدرت 7/7 ريش تر جنوب اين كشور را به لرزه درآورد. 
زمين لرزه كه به شهرهاى كانت، شينشا و ايكا صدمات 
در  گرفت.  نيز  را  نفر  جان 595  كرد،  وارد  بسيارى  مالى 
خانه  هزار   76 و  شدند  ناپديد  نيز  نفر   318 حادثه،  اين 

تخريب شد.
* يونان در آتش: خشك سالى و گرماى عجيب كه 
در ماه هاى ژوئيه و اوت 2007، سراسر كشور يونان را 
فراگرفته بود، خسارات بسيارى به اين كشور وارد كرد و 
گسترده  سوزى  آتش  اين  گرفت.  نيز  را  نفر  ها  ده  جان 
جان 77 نفر را گرفت و بيش از 645 ميليون يورو خسارت 
وارد كرد. در اين آتش سوزى، 150 هزار هكتار از جنگل 
هاى يونان در آتش سوخت و 24 هزار باغ زيتون نيز از 
بين رفت. مناطق «پلوپنس» و «جزيره اوبه» بيش ترين 

صدمه را در اين آتش سوزى ديدند.
هواپيماى  فروند  يك  برزيل:  در  هواپيما  سقوط   *
«تى. برزيلى  هواپيمايى  شركت   «A320» مسافربرى 

فرودگاه  در  ساختمانى  روى  بر  مسافر   187 با  اى.ام» 
كه  حادثه  اين  كرد.  سقوط  سائوپولو  در  «كونگونهاس» 
سنگين ترين مصيبت هوايى در سال 2007 به شمار مى 
هواپيما  اين  سرنشينان  تمام  شدند.  كشته  نفر  رود، 199 
به همراه 12 نفر كه در ساختمان حضور داشتند؛ در دم 

جان سپردند.
ساخت  دست  در  پلى  ويتنام:  در  پل  ريختن  فرو   *
كه قرار بود به عنوان بزرگ ترين پل در ويتنام شناخته 
شود، به قربانگاه ده ها كارگر تبديل شد. اين پل در دست 
ساخت در روز 26 سپتامبر 2007 فرو ريخت و جان 54 
كارگر ساختمانى را گرفت. مقام هاى ويتنامى علت اين 
كه  اند  كرده  عنوان  شديد  هاى  باران  ريزش  را  حادثه 
پل  ريختن  فرو  سبب  و  كرده  ضعيف  را  پل  هاى  ستون 

شده است.
هاى  كوه  بهمن  پاكستان:  در  سهمگين  بهمن   *
در   2007 آوريل   2 و  مارس   31 روزهاى  در  هيماليا 
پاكستان، ده ها خانه را به همراه خود برد. در اين حادثه 

حمله  مورد  شيترال  منطقه  روستاى  ها  ده  كه 
نفر   40 كم  دست  گرفتند؛  قرار  بهمن  سنگين 
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جان خود را از دست دادند.
مسئله  كه  بود  سالى   ،2007 سال   *
تغييرات جوى و گرم شدن كره زمين 
به طور جدى مورد توجه قرار گرفت. دانشمندان 
و متخصصين محيط زيست، ساليان سال است 
كه هشدار داده اند جو زمين به طور نگران كننده 
شك  حال  اين  با  است.  شدن  گرم  حال  در  اى 

گرايان متقاعد نمى شدند.  
را  كشور  ها  ده   ،1997 سال  در  كيوتو  قرارداد 
كرد.  اى  گلخانه  گازهاى  توليد  كاهش  به  ملزم 
وابسته  هواشناسى  جهانى  سازمان  امسال  اما 
ميزان  كه  داد  گزارش  متحد،  ملل  سازمان  به 
درصد   35 جو،  در  كربن  اكسيد  دى  باالرفتن 

شديدتر از حد انتظار بوده است. 

و  خشونت  ميان  در   ،2007 سال  ترتيب،  بدين 
سركوب، جنگ و كشتار، فقر و فالكت فزاينده 
سپرى گرديد. در آغاز سال 2008، درگيرى در 
و...  افغانستان  عراق،  پاكستان،  نيجريه،  كنيا، 
همچنين با اعدام هاى وسيع در ايران آغاز شد.

دولت آمريكا، در حالى كه ساالنه ميلياردها دالر، 
هايى  جنگ  و  ميليتاريستى  هاى  هزينه  صرف 
مردم  وضعيت  همواره  كند،  مى  انداخته  راه  كه 
اين كشور بدتر مى شود. بنا به آمار جديد دولت 
آمريكا، نرخ بيكارى در اين كشور به باالترين رقم 
خود در دو سال گذشته رسيده و به نگرانى هاى 
جهان  اقتصاد  ترين  بزرگ  ركود  درباره  موجود 
دامن زده است. اين آمار نشان مى دهد كه نرخ 
بيكارى در اياالت متحده از چهار و هفت دهم 
درصد به پنج درصد در ماه دسامبر افزايش يافته 
ارقام  با  شده  ايجاد  شغلى  هاى  فرصت  شمار  و 
پيش بينى شده فاصله زيادى دارد. خبرنگار امور 
اقتصادى بى بى سى مى گويد وضعيت نامطلوب 
بازار كار مى تواند بر ميزان مصرف - كه هفتاد 
اثر  دهد -  مى  تشكيل  را  آمريكا  اقتصاد  درصد 

منفى بگذارد.
چهارشنبه  شامگاه  آمريكا،  رئيس جمهور  بوش، 
ميليارد   555 نظامى  بودجه   ،2007 دسامبر   26
ميالدى   2008 مالى  سال  براى  آمريكا  دالرى 
را امضاء كرد. قرار است بيش از 70 ميليارد دالر 
از اين بودجه صرف هزينه  هاى ادامه جنگ در 

عراق و افغانستان شود. 
خام  نفت  بار  اولين  براى  جديد،  سال  آغاز  در 
شد.  معامله  بشكه  هر  براى  دالر  صد  قيمت  با 
آيا اين افزايش بى سابقه درآمد از فروش نفت 
شهروندان  زندگى  و  معيشت  در  تاثيرى  خام، 
كشورهاى صادركننده نفت خام خواهد داشت؟

سال گذشته، افزايش بهاى نفت خام در بازارهاى 
جهانى نه تنها كمكى به تغيير وضعيت شهروندان 
نكرد، بلكه در كشورى هم چون ايران، با افزايش 
مزدبگيران  براى  معيشت  تامين  گرانى  و  تورم 
صف  به  نيز  نفر  ها  ميليون  و  شد  تر  سخت 
به  يا  و  تعطيل  زيادى  صنايع  پيوست.  بيكاران 
حالت نيمه تعطيل درآمدند و كارگران آن ها نيز 
پرتاب  ميليونى  چندين  بيكاران  ارتش  صف  به 
شدند، بدون اين كه بيمه بيكارى مكفى به آن ها 

تعلق گيرد. 
كارگر  هزار   1 از  بيش  گذشته  روزهاى  طى 
هاى  شركت  از  «پارس»  سازى  كاغذ  شركت 
اعتراض  در  تپه،  هفت  نيشكر  مجموعه  زير 
معوقه  مزاياى  و  حقوق  ماه   3 پرداخت  عدم  به 
خود دست به اعتصاب زدند و خواستار پرداخت 
مطالباتشان شدند. به دنبال 3 روز اعتصاب و تن 
كارگران  برحق  هاى  خواست  به  مديران  دادن 
اطالعات  اداره  «پارس»،  سازى  كاغذ  شركت 
شهر شوش 25 تن از كارگران و فعالين كارگرى 
از  پس  و  احضار  را  اعتصاب  در  كننده  شركت 
و  فشار  تحت  را  آنان  بازداشت  ساعت  چندين 

مورد تهديد قرار داد.
از  تپه،  هفت  نيشكر  كارگران  ديگر  سوى  از 
روز دوشنبه 10 دى ماه در اعتراض به محروم 
دست  اجتماعى  تامين  دفترچه  خدمات  از  بودن 
عملى  خواستار  همچنين  و  زدند.  اعتصاب  به 
شدن وعده هاى مدير عامل شركت در خصوص 
پرداخت به موقع دستمزد كارگران شدند و تاكيد 
هر  را  كارگران  معوقه  مطالبات  اگر  كه  كردند 
صورت  اين  غير  در  نكنند،  پرداخت  زودتر  چه 
بار ديگر دست به اعتصاب خواهند زد. در سال 
2007، هزاران كارگر اين شركت، بارها دست به 

اعتصاب و اعتراض زده بودند.
خبرگزارى فرانسه، در گزارشى از تهران نوشت 
جديد  سال  روز  نخستين  در  اسالمى  حكومت 
ميالدى، 13 ايرانى از جمله يك زن جوان و مادر 
اعدام  زن  آويخت.  بدار  را  خردسال  كودک  دو 
شده راحله زمانى نام دارد و مادر دو كودک پنج 
و سه ساله است. اجراى حكم اعدام وى پيش تر 

بر اثر برخى اعتراضات به تاخير افتاده بود.
ها  اعدام  شمار  الملل،  بين  عفو  گزارش  به  بنا 
در ايران در سال 2007، نسبت به سال پيش از 
آن تقريبا دو برابر شده است. به گفته عفو بين 
ايران  در  سال 2006  در  ها  اعدام  تعداد  الملل، 
به  نزديك   2007 سال  در  كه  بوده  مورد   177
مواردى  تنها  آمار  اين  است.  رسيده  نفر   300
هاى  رسانه  در  آن  خبر  كه  شود  مى  شامل  را 
واقعى  شمار  مسلما  و  شده  منعكس  حكومتى 

اعدام ها بيش از اين ها است.
همه وقايع سال گذشته و روزهاى آغازين سال 
2008، نشان دهنده اين واقعيت است كه مسير 
بشر  آرزوهاى  و  آمال  خالف  بر  جهان  حركت 
غيرقابل  و  كننده  نگرانى  اوضاع  شود.  مى  طى 
سياسى  هاى  جنبش  اگر  واقع  در  است.  تحمل 
- اجتماعى فعال تر از گذشته در صحنه اصلى 
مبارزه بر عليه خشونت، جنگ، نابرابرى، ستم و 
استثمار حضور فعال و پيگير و هدفمندى بر عليه 
سختى  به  باشند  نداشته  دارى  سرمايه  سيستم 
مى توان تصور كرد كه توازن قوا به نفع مردم 
پيدا  تغيير  جارى  سال  در  مزدبگيران  ويژه  به  و 

يابد.
 بايد براى تغيير جهان موجود هم اميد داشت و 

هم تالش كرد!

كميته خارج كشور حزب كمونيست ايران
 به مناسبت 28 دسامبر2007 

روز اعتراض سراسرى در حمايت دانشجويان 
چپ و آزاديخواه ايران

 به تاريخ 23 دسامبر 2007  اطالعيه اى صادر كرد كه در  زير 
بخش هايى از آن را مالحظه مى كنيد.

دانشجو”  آستانه “روز  در  آزاديخواه  و  چپ  دانشجويان  از  نفر  دهها   ...  »
توسط نيروهاى سركوبگر رژيم جمهورى اسالمى به زندان كشيده شده 
و تحت آزار و شكنجه روحى و جسمى قرار گرفته اند. حكومت اسالمى 
ايران با دستگيرى دانشجويان چپ و آزاديخواه در جريان اعتراضات 16 
آذر در نظر داشت به خيال خود ،بسان ديكتاتورى سلطنتى خاندان پهلوى، 
جلو حركت روبه رشد جريان چپ و راديكال در جنبش دانشجويى و پيوند 
نمايد.  سد  را  آزاديخواهانه  حركتهاى  و  كارگرى  جنبش  با  آن  مبارزاتى 
نشده  اعالم  نظامى  حكومت  آذر  آستانه 16  در  رژيم  سركوبگر  نيروهاى 
را در دانشگاهها برقرار كرده و صحنه دانشگاه را به يك پادگان نظامى 
تبديل نموده و بيش از 40 نفر از فعالين چپ جنبش دانشجويى را دستگير  

و روانه زندان كردند.
 اما با وجود اين سركوب شديد، دانشجويان چپ و آزاديخواه در دانشگاههاى 
گرامى  ضـمن  و  كرده  برپا  اعتراضى  تجمعات  ايران  مختلف  شهرهاى 
داشت روز دانشجو بار ديگر بر ضرورت اتحاد و پيوند حركت آزاديخواهانه 
دانشجويان با مبارزات طبقه كارگر و جنبشهاى پيشرو جامعه تاكيد كردند 
و نداى رسالت تاريخى جنبش دانشجويى در برافراشتن پرچم شعارها و 

مطالبات راديكال و انقالبى را رساتر كردند.
زندانهاى  در  كماكان  نيز  كارگرى  فعالين  از  زيادى  تعداد  ديگر  طرف  از 
در  صالحى  محمود  جان  اند.  شده  گرفته  اسارت  به  اسالمى  حكومت 
معرض خطر بوده و عليرغم ناراحتى شديد كليه و بيهوشى مكرر كماكان 
مداواى  حق  از  انسانها  حقوق  موازين  همه  برخالف  و  است  زندان  در 
تن  دهها  و  حكيمى  محسن  اسانلو،  منصور  است.  گشته  محروم  پزشكى 
ديگر از فعالين كارگرى و زنان مبارز تحت شرايط سخت در زندان بسر 
مى برند. در اين اقدام سراسرى ضرورى است بر آزادى اين مبارزين زندانى 

نيز تاكيد نمائيم.

 مردم آزاديخواه، سازمانها و نهادهاى چپ و كارگرى و انساندوست!
بگذار در روز 28 دسامبر همصدا با دانشجويان، كارگران و مردم آزاديخواه 
اسالمى را  جمهورى  عليه  خود  انزجار  اعتراض و  صداى  ايران  داخل  در 
و  مبارز  دانشجويان  همه  شرط  و  قيد  بى  آزادى  متحدانه  و  كرده  رساتر 
حكومت  كه  شويم  خواستار  را  آزاديخواهى  زندانيان  و  كارگرى  فعالين 
اسالمى آزادى آنها را سلب كرده و پشت ميله هاى زندان قرار داده است. 
بگذار در يك اقدام سراسرى مراجع و نهادهاى انساندوست و مترقى در 
سطح جهان را براى تحت فشار قرار دادن رژيم مورد خطاب قرار داده و 

از آنها بخواهيم كه به يارى اين عزيزان درنبد بشتابند. 
مبارزه متحدانه كارگران، دانشجويان و جنبش هاى آزاديخواهانه در داخل 
ايران و همچنين حمايت و همبستگى بين المللى و اقدام مشترک اعتراضى 
در خارج كشور حركت موثرى است كه تداوم آن رژيم جمهورى اسالمى 
مردم  شما  همه  خود  سهم  به  ما  كرد.  خواهد  نشينى  عقب  به  وادار  را 
آزاديخواه، سازمانهاى چپ و كارگرى و نهادهاى انساندوست بين المللى را 

به شركت در اعتراض سراسرى 28 دسامبر فرا مى خوانيم!
- دانشجويان دستگير شده بدون قيد و شرط آزاد بايد گردند!

- محمود صالحى، منصور اسانلو، محسن حكيمى و ساير فعالين كارگرى 
و آزاديخواه آزاد بايد گردند! 

- تشكل مستقل، آزادى بيان و تجمعات اعتراضى بايد برسميت شناخته 
شود!

زنده باد آزادى، برابرى، حكومت كارگرى
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 همانگونه انتظار مى رفت سرانجام در روز يكشنبه بيست 
به  تركيه  هوائى  حمله  شش  و  هشتاد  ماه  آذر  پنجم  و 
آن،  از  قبل  هفته  چند  پذيرفت.  صورت  عراق  كردستان 
درگيرى هاى پراكنده اى ميان حزب كارگران كردستان 
آن  ادامه  در  بود.  داده  رخ  تركيه  ارتش  و   (  P.K.K  )
سيزده  شدن  كشته  درپى  دقيقًا  و  مسلحانه  برخوردهاى 
اردوغان”  طيب  “رجب  و  دولت  هيئت  ترک،  سرباز 
ناراضيان  با  مقابله  بر  مبنى  طرحى  تركيه،  وزير  نخست 
كرد در شمال عراق را به پارلمان تسليم كردند. اكثريت 
نمايندگان پارلمان هم كه جملگى از اعضاى حزب متبوع  
يعنى  گل”  عبداهللا   “ تركيه   جمهور  رييس  و  اردوغان 
حزب “عدالت و توسعه“ هستند با قاطعيت تمام (پانصد 
و هفت رأى موافق در برابر نوزده رأى مخالف) طرح ياد 

شده را بتصويب رسانيدند. 
روى  چه  از  كه  بندد  مى  نقش  ذهن  در  سؤال  اين  حال 
به  را  حمله  طرح  شتابزدگى  با  تركيه  اجرائى  دستگاه 
دولت  ک.”  ک.  “پ.  هاى  عمليات  آيا  برد؟  پارلمان 
اردوغان را به اين كار واداشت؟ آيا نظاميان به دولت فشار 

آوردند؟ يا اساسًا كاسه اى زير نيم كاسه بود؟ 
بنابر اظهار نظرهاى كارشناسان مسائل تركيه و خاورميانه، 
به  تلفاتى  آمدن  وارد  و  مسلحانه  نزاع هاى  گيرى  شدت 
ارتش وضعيتى را ايجاب ساخت تا اردوغان و كابينه اش 
در  كرد  مخالفين  كوبيدن  درهم  نقشه  گرفتن  درپيش  با 
شمال عراق، مدتى از شر ژنرال هاى سكوالر و كماليست 
اسالمگرايان  ليبرال-  يابند.  خالصى  دولت  با  ناسازگار 
تركيه با دست بردن بدين طرح خواستند تا با يك تير دو 
نشان بزنند. در حقيقت سرگرم ساختن نظاميان به جنگ و 
لشكركشى و جلب رضايت شووينيست هاى ترک اهداف 
يورش  قطع  بطور  مى گرديد.  شامل  را  آنان  پرده  پشت 
حاضر قابليت تحت الشعاع قرار دادن و حتى آرام كردن 
به  يا  و  داشت  خواهد  را  تركيه  داخلى  مناقشات  موقتى 
را  مجال  اين  جنگ،  به  نظاميان  مشغوليت  سخن  ديگر 
به حزب “عدالت و توسعه“ مى دهد تا با فراغ بال سراغ 
مقصود مورد تعقيب خود كه همانا ايجاد تغييراتى در قانون 
اساسى تركيه بنفع مذهبيون و بضرر الئيك هاست برود.

 بعالوه اين موارد، مقاصد اقتصادى- سياسى منطقه اى و 
بين المللى نيز در اين قضيه دخيل هستند. اساسا آمال فوق 
از اهميت بمراتب فراوان ترى نزد طبقه حاكم برخوردارند 
و تحقيقا تمامى جناح هاى بورژوازى اين سرزمين خواهان 
ماديت يافتن آن اهداف استراتژيك اند. اينان معتقدند چون 
كشورشان از لحاظ نظامى دومين قدرت “ناتو” محسوب 
مى شود، پل ارتباطى ميان دنياى غرب با شرق است، و 
جديداً مقام “ هجدم”  را به لحاظ اقتصادى در جهان اخذ 
نموده لذا توانائى آن را دارند تا با تكيه بر قلدرى به بخش 

عمده اى از نيات خود دست يازند. 
 مقدم ترين هدف درهمين ارتباط، گرفتن موقعيت اياالت 
كشور  اين  نيروهاى  احتمالى  خروج  فرداى  در  متحده 
در  پهلوى  رژيم  واژگونى  از  بعد  باشد.  مى  خاورميانه  از 
بهمن ماه 1357 و فناى مقام ژاندارمى ايران در منطقه، 
پان تركيست هاى ارتش بفكر پر كردن پست سابق ايران 
افتادند كه جنگ ارتجاعى ايران و عراق و سپس  سقوط  
بدين  را  آنان  خليج،  جنگ  اثر  در  حسين  صدام  حكومت 

مقصد نزديك ساخت. 
تا  تركيه  حكمرانان  ديرين  آرزوى  ايام  شدن  سپرى  با 
بزرگى  رقيب  هنوز  معهذا  گرديد،  متحقق  زيادى  حدود 
قابل  اين  از  و  دارند  خود  برابر  در  را  اسرائيل  چون 
مالحظه تر برخالف استنباط و حسابگرى هاى اوليه آنها 
در خصوص غير ممكن بودن عرض اندام دوباره ايران به 
علت سرنگونى رژيم محمد رضا شاه و جنگ هشت ساله 
با همسايه خود، ايران بهمان جايگاه نظامى خود (بعد از 
اسرائيل مجهز به تجهيزات هسته اى و كشورهاى اتمى 
حوزه  و  خاورميانه  در  دور)  خاور  و  شرقى  جنوب  آسياى 

خليج فارس بازگشت.
همپيمانى  ناتو،  در  عضويت  فاكتورهاى  تفاسير  اين  با   
استفاده  به  تركيه  رهبران  اجازه  عدم  «گرچه  آمريكا  با 
عراق  به  حمله  در  خود  هاى  پايگاه  از  متحده  اياالت 
اندكى بر روابط حسنه فى مابين سايه انداخت و موجبات 
از  ليكن  گرديد،  باعث  را  آمريكا  دولتمردان  دلخورى 
شواهد پيداست كه طرف آمريكائى اين نافرمانى را تقريبًا 
به فراموشى سپرده است.» ، داشتن مناسبات دوستانه با 
دولت صهيونيست اسرائيل و متشنج بودن روابط  تهران 
و واشنگتن، دلگرمى توصيف ناپذيرى در بواقعيت پيوستن 
اين خيال به آنكارا بخشيده است. در ضمن ترک ها اذعان 
دارند كه طراحان سياست خارجى اياالت متحده موفقيت 
سناريوهاى خود را منوط به نقش آفرينى تركيه مى دانند 

و هيچگاه آنان را از معادالت خود حذف نخواهند كرد.
تصوير  به  سواى  تجاوزگرى،  اين  از  آنكارا  ديگر  نيت 
ازكشورهاى  گرفتن  چشم  زهر  نظامى،  قدرت  درآوردن 
نشينى  عقب  از  پس  آمريكا  موقعيت  اشغال  و  منطقه 
نيروهايش، بهره گيرى از اوضاع نابسامان عراق به اميد 
تركيه  به  (كركوک)  كردستان  خيز  نفت  استان  الصاق 
در  همينطور  كشور  اين  رهبران  نماند  ناگفته  مى باشد. 
ترک  هاى  سرزمين  تا  برآنند  خود  احمقانه  هاى  انديشه 
نشين همجوار را در قفقاز و آسياى ميانه تصاحب كنند. 
به  شدن  ملحق  سياست  تركيه  در  اينروزها  گفت  بايد 
اروپاى متحد جاى خود را به تفكرات تند پان تركيسم و 
احياى مجدد امپراتورى بزرگ عثمانى داده است. مضاف 
مواجه كردن  كردستان و  امنيت نسبى  برهم زدن  براين 
با  عراق  كردهاى  متزلزل  و  محكم  چندان  نه  حاكميت 
كردن  متوقف  در  راهكارى  همچون  زيادتر  دردسرهاى 
سير صعودى احساسات استقالل طلبانه كردهاى ناراضى 
رديف  در  شان  مبارزات  از  آنان  شدن  سرد  دل  يا  تركيه 
برنامه هاى معلوم و غير قابل انكار طبقه بورژوازى حاكم 

و دولت ليبرال – اسالمى اردوغان قرار دارد.   
نيل به اين اهداف محرک هاى ديگرى در تهاجم اخير 
تركيه  كردستان  كارگران  حزب  سركوب  بهانه  به  تركيه 
دليل  تنها  اگر  بنابراين  روند.  مى  بشمار  ک.)  ک.  (پ. 
تجاوز به حريم هوائى و بمباران شمال عراق را افزايش 
عمليات هاى نظامى “ پ. ک. ک.” و فشار اين جريان به 
ارتش تركيه عنوان نمائيم ، استداللى تمامًا بدور از منطق 

ارائه داده ايم.
همسايه،  دول  هاى  العمل  عكس  به  بخش  اين  در 
منطقه  كرد  جريانات  و  احزاب  و  جهانى  قدرت هاى 
شروع  از  پيش  اما  پردازيم.  مى  تجاوزگرى  اين  پيرامون 

بهتر است به ماه هاى گذشته بازگرديم همان زمانى كه 
داشت.  وجود  عراق  كردستان  به  نظامى  يورش  زمزمه 
دراثناى قيل و قال تركيه، نشست هائى بين دولت هاى 
“ نورى مالكى” و “ رجب طيب اردوغان” صورت گرفت، 
و بر طبق اخبار مرتبط با آن ديدارها توافقاتى برسر امنيت 
توافقنامه  آمد.  حاصل  كشور  دو  مقامات  بين  در  مرزها 
با  ها  عراقى  همكارى  سند  امضاى  الواقع  فى  مذكور 

ترک ها در قلع و قمع گريالهاى “ پ. ک. ک.“ بود.   
برابر  در  بودند  داده  دستور  مالكى  دولت  به  پيداست   
تعظيم  سر  عراق  شمال  در  تركيه  ارتش  تحركات 
اتحاديه  رهبران  سياست،  اين  اثر  در  شايد  تا  آورد  فرود 
بدين  و  كرده  وحشت  (پارتى)  دموكرات  حزب  و  ميهنى 
از  قسمتى  واگذارى  و  پوشى  چشم  به  ناگزير  ترتيب 
كردستان  بر  حكومت  استمرار  ازاى  در  خويش  امتيازات 
جستجو  عراق  قدرت  پر  شيعيان  و  آمريكا  آنچه  شوند. 
در  مذهب  سنى  اعراب  سهم  رفتن  باال  كنند،  مى 
كردهاست. سهم  از  كاستن  و  تقليل  با  مركزى  حكومت 
هم  اسالمى  جمهورى  خارجه  امور  وزارت  رؤساى   
تركيه  رهبران  با  را  خود  همسوئى  و  موافقت  كرات  به 
رژيم  كردند.  اعالم  عراق  كردستان  خاک  به  هجوم  در 
اسالمى مى دانست هنگام يورش ارتش تركيه به ارتفاعات 
“قنديل” هر آن اراده كند خواهد توانست مناطق مرزى 
را بشدت توپباران كرده و بدون هيچ مانعى بمنظور حمله 
به پايگاه ها و مقرهاى اپوزيسيون كرد ايرانى وارد خاک 
كردستان عراق شود. « از قرار معلوم فعًال خبرى نيست. 
هاى  هماهنگى  تا  است  منتظر  اسالمى  جمهورى  البد 

مقتضى در اين زمينه بعمل آيد.» 
خود  ناروشن  گيرهاى  جهت  بعكس  نيز  سوريه  رهبران 
در قبال  قضيه كردستان در گذشته، اينبار علنًا از تصميم 
دولت تركيه به تندى دفاع كرد. در آن گير و دار از طرف 
تصميم  با  نه  يعنى  نشد  ديده  شفافى  موضع  سفيد  كاخ 
پشتيبانى  آن  از  نه  و  كرد  مخالفت  تركيه  دولتمردان 
ظاهرى  كامًال  آمريكا  سكوت  شك  بى   » آورد.  بعمل 
بحبوحه  در  بود.»  روزها  آن  در  شده  حساب  تاكتيكى  و 
تهديدات آنكارا، “ جالل طالبانى” رييس جمهور عراق و 
“ مسعود بارزانى” رييس حكومت محلى در مصاحبه ها و 
گفتگوهاى مطبوعاتى گوناگون از تصميم دولت و ارتش 
تركيه قويًا ابراز نارضايتى كردند! «اين سمت گيرى با آغاز 
ناسيوناليست  بورژوا-  جريانات  ليكن  كرد!»  تغيير  تجاوز 
كردستان ايران در اين باره يا خاموش ماندند و يا بعضًا 
بطور غير رسمى طرح يورش ارتش تركيه به مواضع “پ. 
را  (پژاک)  حزب  بدين  وابسته  ايرانى  جريان  و  ک.”  ک. 

تائيد كردند. 
تعرض  قبال  مختلف در  هاى  واكنش  چون  چند و  و اما 
وحشيانه ارتش شووينيست تركيه به شمال عراق؛ ساعاتى 
كردستان  هوائى  حريم  به  تركيه  نظامى  تجاوز  از  پس 
جرائد و ميدياى ايران ضمن گزارش بمباران روستاهاى 
كردنشين عراق، از اين اقدام بعنوان عملياتى مشروع عليه 
و  بردند  نام  طلب  جدائى  كردهاى  هاى  پايگاه  و  مقرها 
سورى ها همچنين موضع مشابهى گرفتند. دولت و همه 

در  تركيه  حق  از  هم  عراقى  منصبان  صاحب 
سركوب مخالفين مسلح حرف زدند و آنرا عملى 

اهداف تركيه در يورش نظامى به            فرشيد شكرى
كردستان عراق و واكنش هاى  تاكنونى! 
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تدافعى قلمداد كردند. 
جريانات كرد ايرانى با آنكه يورش بمب افكن 
محكوم  هائى  اطالعيه  صدور  با  را  تركيه  هاى 
با  تركيه  دولت  دشمنى  واضح  بيان  از  بغير  ولى  كردند 
كردها، ازهم پاشيده شدن شيرازه زندگى مردم در مناطق 
دستاوردهاى  رفتن  بين  از  خطر  خودشان  بقول  و  مرزى 
بدون  كردستان  جنوب”   “ يا  باشوور”   “ در  كرد  ملت 
اصطالح  به  اين  درخصوص  شرحى  ترين  كوچك 
تركيه  كردهاى  بر  ستم  و  ظلم  از  سرسوزنى  دستاوردها، 
و  انسانى  حق  از  ندادند  اجازه  بخود  يا  و  نگفتند،  سخنى 
و  جنايت  آنهمه  با  مبارزه  در  كشور  اين  كردهاى  مسلم 
شرارت دم و دستگاه سركوب تركيه حرفى بميان آورند. « 
بدتر از اين، تداوم افترا و تهمت زدن بعضى از شخصيت 
هاى احزاب راستگراى كردستان ايران به “پ. ک. ک. 
كارگران  حزب  رهبران  كه  است  درست   . باشد  مى   “
كردستان (P.K.K.) مرتكب اشتباهات فاحشى شده اند 
شيوه  و  عملكرد  سياست،  به  بسيارى  هاى  نقد  مسلمًا  و 
هاى مبارزاتى اين حزب ناسيوناليستى وارد است، با اين 
از  عظيمى  اكثريت  نخواهيم  چه  و  بخواهيم  چه  وصف 
چشم  تشكيالت  اين  به  تركيه  كردستان  ستمديده  مردم 
دوخته اند. جريحه دار كردن احساسات انسان هائى كه 
دارند  جريان  اين  با  وعاطفى  معنوى  يا  فكرى  تعلقات 

كارى بدور از اخالق سياسى و ناپسند است ».    
به  نيازى  تجاوزگرى  اين  به  آمريكا  ظاهرى  طرفى  بى 
امپرياليست ها  ميل  با  حركت  اين  اگر  زيرا  ندارد  گفتن 
مطابقت نداشت، قانون گذاران و دولتمردان تركيه جرأت 
تصويب و صدور فرمان حمله به كردستان را نداشتند. در 
كاخ  با  قبلى  مشورت  و  رايزنى  بدون  تهاجم  اين  نتيجه 
زمين  دانند  مى  همگان  شود.  انجام  توانست  نمى  سفيد 
اشغالگر  نيروهاى  كنترل  تحت  وسيعًا  عراق  آسمان  و 
مى باشد و حركت هيچ جنبنده اى از چشمان آنان پنهان 
نمى ماند، از اينرو كسى نمى تواند چراغ سبز واشنگتن به 

آنكارا را انكار كند.    
بهر رو رخداد حاضر و رويدادهاى مشابه در سال ها و دهه 

هاى دورتر آشكار مى سازند: 
الف- محورى ترين بخش مناسبات و روابط ديپلماتيك 
تركيه،  ايران،  كشور  چهار  هر  دارى  سرمايه  هاى  رژيم 
دادن  شكست  بهدف  راهبردهائى  روى  سوريه  و  عراق 

جنبش حق طلبانه كردهاى منطقه متمركز است.
قدرت  صاحب  بورژوازى  المدت  طويل  هاى  برنامه  ب- 
و  يكديگرند  با  موازى  و  مشترک  دقيقًا  ممالك  اين 
دولت هاى اين چهار كشور در همگرائى كامًال ملموسى 
مشروع  مبارزات  فضاى  و  ميدان  ساختن  تنگ تر  جهت 

كردهاى اين منطقه هستند.
پ- درجه نزديكى يا دورى ميان آنان بر پايه چگونگى 
درگير  (احزاب  داخلى  اپوزيسيون  با  ديگر  كشور  برخورد 

درجنبش كردستان) تنظيم مى گردد. 
از  كرد  بورژوائى  اپوزيسيون  تمجيد هاى  عليرغم  ت- 
سران كاخ سفيد، اعمال ستم بر كردهاى منطقه به اندازه 
پر كاهى براى امپرياليسم آمريكا موضوعيت ندارد. ث- 
سياست اياالت متحده در برخورد با مشكالت و مصائب 
ملت هاى ستمكش از جمله ملت كرد نه مبتنى بر حمايت 
از  سواستفاده  بر  متكى  بل  آنان  برحق  هاى  خواسته  از 
قرار  طعمه  شمارى  بى  موارد  در  و  ايشان  هاى  جنبش 
مطامع  و  منافع  به  رسيدن  براى  ها  جنبش  اين  دادن 

خويش است. 
ج- داعيه احزاب ناسيوناليستى در جدال با ستمگرى ملى 
دروغى بيش نيست و همه اين جريانات تنها درجستجوى 
ملى.  مسئله  واقعى  حل  انديشه  در  نه  بوده  خود  منفعت 

چ- چون وقت معامله آيد، طبقه بورژوازى ملل زيردست 
(موافق يا مخالف حاكميت) آماده اند تا همراه با بورژوازى 
طلبى  عدالت  فرياد  كردن  خفه  به  دست  باال  ملل 

ستمكشان برخيزند. 
نتيجه گيرى:

رهائى ملل زجر كشيده ساكن ايران از تبعيضات موجود 
در پشت بستن به اين يا آن قدرت  و آپارتايد نژادى ابداً 
كمك  به  دوختن  چشم  و  خانه  در  نشستن  و  جهانى 
ناسيوناليست  بورژوا-  احزاب  از  پيروى  نيست.  باالئى ها 
كردستان ايران در دلبستن به آمريكا كه حاكى از اينهمانى 
ماهيت سياسى و طبقاتى اشان با بورژوازى قدرت هاى 
امپرياليستى و از اين مهمتر خصلت كاسب كارانه آنها در 
مبارزات  در  ركود  و  انفعال  باعث  است،  سياست  دنياى 
در  توان  همه  با  بايستى  اعتبار  بدين  شد،  خواهد  جارى 
مقابل اين قبيل توهم پراكنى ها ايستاد و نگذاشت بيش 
از اين اياالت متحده را بسان ناجى كردهاى ايران، عراق، 
با  تنها  ملى  ستمگرى  محو  بزنند.  جا  سوريه  و  تركيه 
ملل  زحمتكشان  و  كارگران  متحدانه  و  مستقيم  مبارزات 
تحت ستم در دستيابى به حق تعيين سرنوشت خود امكان 
دارد و فقط با تكيه بر اين نيروى مبارزاتى عقب نشينى 
دولت هاى شووينيست منطقه از سياست هاى ضد انسانى 

اشان قابل تصور است.
كردستان ايران (كومه له-  كمونيستى در  جريان چپ و 
سازمان كردستان حزب كمونيست ايران) در راستاى به 
شكست كشانيدن توطئه هاى شوم قدرت هاى سرمايه 
دارى و امپرياليستى منطقه اى و جهانى عليه ملل جان 
به لب رسيده در اين گوشه دنيا ، براى  ايجاد همبستگى 
كارگران و زحمتكشان هر دو ملت باال دست و فرودست 
در پيكار با طبقات استثمارگر، جهت برمال ساختن برنامه 
واقعى  مطالبات  به  ربطى  كه  ناسيوناليست  احزاب  هاى 
توده هاى ستمكش جامعه كردستان ندارند، و براى تحقق 
حاكميت مردمى (شورائى) دمى از پاى نخواهد نشست و 
هاى  كارگر و توده  طبقه  همگام با  افتخار را  پر  راه  اين 

معترض تا حصول پيروزى ادامه خواهد داد.      

كمبود سوخت و يخبندان
 نيز در ايران قربانى مى گيرد!

در حالى كه ايران، دومين ذخاير گاز جهان را در خود دارد، با آغاز فصل سرما گاز بسيارى 
از استان هاى كشور قطع شده است و تعدادى نيز جان خود را از دست داده اند. بسيارى 
از صنايع و كارخانه هاى به دليل عدم سوخت از كار باز ايستاده اند. سرماى شديد و 
بارش سنگين برف بى  سابقه  باعث راهبندان شده و مسافران در سرماى سوزناكى كه 

در برخى نقاط كشور به 30 درجه مى رسد سرگردان هستند.
در تهران بارش برف سنگين و كاهش بى  سابقه دماى هوا سبب شد تا مشكالت زيادى 
پديد آيد. مقامات از مرگ 8 نفر بر اثر سرماى هوا و يخ زدگى فقط در تهران خبر داده 
 اند، اما خيرهاى غيررسمى آمار تلفات را بيش تر از اين ها اعالم كرده اند. از سوى ديگر 
در جاده  هاى كشور نيز 40 هزار نفر در خودرو هاى خود به دام افتادند كه بسيارى از 
آنان با كمك ارتش نجات يافتند. حداقل20 نفر بر اثر تصادفات ناشى از بارش برف جان 
خود را از دست داده اند. مدارس، دانشگاه ها و بسيارى از ادارات دولتى تعطيل شده  اند. 
نگرانى عمده مردم در ارتباط با كاهش دماى هوا موضوع كمبود گاز است كه بسيارى از 

خانه  ها از طريق آن گرم مى  شوند. 
در شهر هاى شمالى ايران، وضعيت هم  چنان اضطرارى گزارش شده است. شركت گاز 
گيالن مى  گويد: «گاز 2 هزار مشترک در حومه شهر تالش و تعدادى از روستاهاى اين 
شهرستان قطع شده است». براساس گزارش  هاى رسمى هم  اكنون راه 81 روستاى 
گيالن بسته است و تالش براى بازگشايى  آن  ها ادامه دارد. شركت توزيع نيروى برق 
گيالن هم از ادامه قطع برق 9 روستاى شهرستان صومعه  سرا و 3 روستاى شهرستان 

فومن خبر داده است. هم  زمان با كاهش بى  سابقه دما در مازندران، قطعى و افت فشار 
گاز زندگى هزاران نفر در قائمشهر را با بحران مواجه كرده است. 

جمعيتى بالغ بر200 نفر از شهروندان قائمشهرى در اعتراض به آنچه كه بى  توجهى 
مسئوالن در رفع معضل قطع گاز اين شهرستان عنوان شد، با تجمع در مقابل فرماندارى 
حل  وعده  دادن  فرماندارى با  در  حاضر  مسئوالن  پرداختند كه  خود  مشكالت  بيان  به 

مشكل سعى اقدام به متفرق كردن جمعيت كردند. 
اين گزارش مى  افزايد، روز گذشته و در ميان وعده  هاى مسئولين جمعى از كودكان كه 
ساعت  ها هم پاى مادران و پدران خود در تجمع ايستاده بودند با سر دادن اين شعار 
شدن  برانگيخته  باعث  نداريم .»  گرم  غذاى  ما  است،  سردمان  ما  نداريم،  گاز  كه :  «ما 
احساسات مردم شدند .  يكى از زنان تجمع كننده با فرياد از مسئوالن مى خواست هر چه 

زودتر مشكل گاز شهرستان قائمشهر را برطرف كنند . 
شهرستان قائمشهر، مردم خشمگين روز پنجشنبه 20 دى ماه به فرماندارى اين شهر 
حمله كردند و ضمن شكستن درب و پنجره هاى فرماندارى قائمشهر وارد ساختمان اين 
نهاد شدند. بر اساس همين گزارش مردم در شهر سارى نيز اقدام به بستن خيابانهاى 

اين شهر نموده اند.
وضعيت زندگى در شهر هاى قم و كاشان نامساعد است. برف، كوالک و يخ بندان كه از 
روز يكشنبه (16 دى) در قم آغاز شده سبب بروز مشكالتى در زندگى روزمره مردم و 

تردد شهروندان شده است. 
مردم آذربايجان و كردستان نيز در شرايطى بدى بسر مى برند. همچنين مردم اعالم 
كرده  اند با وجود گران بودن نان و افزايش چندين برابرى قيمت وسائل گرمايشى اين 

نوع محصوالت به اندازه كافى در شهر هاى استان وجود ندارد.
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نايديا لوپز در يك قسمت آلونك آجرى مى ايستد. آلونك 
را  بللو”  اندره س  “باريو  كه  است  كلبه ئى  هزاران  شبيه 
تشكيل مى دهند. باريوها Barrios  و يا كلبه آبادها به 
محالتى اطالق مى شوند كه اكثريت جمعيت ونزوئال در 
آنها مى زيند. سى نفر به نايديا چشم مى دوزند. بعضى از 
آنها در خارج كلبه و در گل ايستاده اند. آلونك كوچكتر از 
آن است كه گنجايش همه  آنها را داشته باشد. نايديا بلند 
در  باريو  اين  در  خانواده  گويد: «23  مى  سخن  روشن  و 
خيابان زندگى مى كنند. اين حكومت در 8 سال گذشته 
 3 در  كميته  اين  است؟  داده  انجام  آنها  براى  كارى  چه 
به  اكنون   هم  آنها  است؟  كرده   كار  چه  آنها  براى  سال 
كمك نياز دارند. ما هم اكنون مى توانيم براى آنها چكار 

كنيم؟».
براى  شهرى  زمين  كميته   “ما”  از  نايديا  مقصود 
شهرى،  زمين  كميته هاى  بود.  ب لو  اندرس  باريوى 
 Comites de Tierras اسپانيانى  زبان  در  كه 
UrbanasياCTUs خوانده مى شوند، در همه  باريوها 

تشكيل شده اند و باريوها در سراسر  ونزوئال وجود دارند.
پروسه   هستند.  كشور  در  نابرابر  تحوالت  مظهر  باريوها 
كوچ مردم آمريكاى التين از روستاها به شهرها در قرن 
دهات  در  زندگى  شرايط  كه  افتاد  اتفاق  هنگامى  بيستم 
بطرز غيرقابل تحملى بد شد. اكتشاف نفت در دهه  20 در 
ونزوئال، كه سقوط سريع اقتصاد كشاورزى را بدنبال آورد، 
سبب شد كه مهاجرت به شهرها در اين كشور، نسبت به 
بقيه  كشورهاى آمريكاى التين، زودتر و بشكلى كامل تر 
سرازير  شهرها  به  روستانشينان  امواج  وقتى  گيرد.  انجام 
اسكان  براى  جائى  آنها  آوردند.  گير  كارى  بندرت  شدند 
نيافتند و از زيربناى شهرى نظير آب و برق و فاضالب 
كه  هرجا  شده  ذكر  دليل  به  آنها  ماندند.  محروم  غيره  و 
امكانى يافتند شروع به خانه سازى كردند. آنها اغلب محل 
سكونتشان را بر روى زمين هاى مردم ساختند. باريوها به 

اين ترتيب آفريده شدند.
و  بوده  كم  ونزوئال  در  هميشه  اجتماعى  خانه هاى 
وسيع  جمعيت  نسبت  به  قيمت  ارزان  آپارتمانهاى 
تنگدستان به شدت ناكافى بوده اند. وقتى كه هوگو چاوز 
در سال 1998 رياست جمهوريش را آغازيد قول داد كه 
دستگاه  تالش  اما  شود،  توليد  قيمت   ارزان  آپارتمانهاى 
نداشت.  را  الزم  وسعت  مسكن  وضع  بهبود  در  حكومتى 
به همين جهت چاوز در 4 فوريه  2004 فرمان 1666 را 
صادر كرد و كميته هاى زمين شهرى متولد شدند. بر طبق 
فرمان رياست جمهورى هر خانواده ئى كه مى توانست ثابت 
كند كه خود محل سكونتش را ساخته، قانونا صاحب آن 
مى شد. براى تحقق اين امر هر 100 تا 200 خانواده ئى 
مى بايست گردآمده و يك كميته تشكيل دهند. پس از 
اداره   به  را  اسناد  توانست  مى  خانواده  هر  كميته  تشكيل 
 (OTNRTTU) فنى براى اسكان و تنظيم زمين شهرى
برده و به صورت مالك قانونى ثبت شوند. اين پيشنهاد 

ظاهرا ساده از باال با مقبوليتى وسيع در پائين مواجه شد. 
در مدتى كوتاه هزاران كميته در اقصا نقاط كشور تشكيل 
شدند. ميليون ها نفر تقاضاى ثبت زمين هايشان را كردند 
اطالعات  طبق  بر  شوند.  خانه  مالك  قانونا  بتوانند  تا 
OTNRTTU 5212 كميته در سراسر كشور وجود دارند 
و هر كدام بطور نسبى 147 خانواده را نمايندگى مى كنند. 
از آنجا كه هر خانواده بطور متوسط 5 نفرند كميته ها 5 
ميليون و 700 هزار نفر از جمعيت 25 ميليونى ونزوئال را 

نمايندگى مى كنند.
كميته ها هم به دليل جمعيتى كه نمايندگى مى كنند و 
از  جالبى  وجه  دارند  كه  جايگاهى  و  وزن  لحاظ  به  هم 
رخسار جامعه  امروز ونزوئال هستند. با اينحال آنها باندازه  
ميسيون هاى تندرستى يا ميسيون هاى اجتماعى توجهات 
ميسيون ها  از  بيشتر  اگر  آنها  نكرده اند.  جلب  خود  به  را 
منتقد پروسه  تغيير در ونزوئال نباشند، كمتر منتقد نيستند. 
گذارند:  مى  نمايش  به  را  مسئله  سه  يا  موضوع  سه  آنها 

مالكيت، مشاركت و روابط بين جامعه و دولت.

مالكيت
مطرح  را  مالكيت  مسئله   مختلف  جهت  دو  در  كميته ها 
عدم  از  هستند  ديگرى  نمونه   آنها  يكطرف  از  مى كنند. 
احترام راديكال دولت چاوز به تقدس مالكيت خصوصى. 
فنى  بطور  كه  شوند  مى  زمين هائى  مالك  باريوها  اهالى 
متعلق به كسان ديگرى است. كميته ها، همانطور كه آندره 
آنتيالنو A Antillano بيان مى دارد، چيز نادرستى در 
آنتيالنو، كه مدرس قانون در دانشگاه  اينكار نمى بينند. 
را  خانه هايشان  خود  مردم  «اين  گويد:  مى  مى باشد، 
موارد  بعضى  در  و  كرده  بازسازى  و  تعمير  آنرا  ساخته، 
دهه ها در آنها زيسته اند. اگر آنها در بسيارى از كشورهاى 
اروپائى مى بودند، هم اكنون مالك خانه شان مى شدند.» 
ممكن است بسيارى با اين مسئله مشكلى نداشته باشند. 
خيزند.  برمى  جدل  به  امر  اين  عليه  كه  هستند  ديگرانى 
آنها مى گويند كه دست اندازى به هر ميزان از مالكيت 
خصوصى كل آنرا به خطر مى اندازد. نوع كمكى كه نيديا 
پيشنهاد  بللو”  آندرس  “باريوى  در  خانمان ها  بى  براى 
گفت  او  بزند.  دامن  ترسى  چنين  اين  به  مى تواند  كرد 
وجود  مجللى  خانه هاى  بللو”  “آندرس  حاشيه   در  كه 
جاى  خود  در  را  خانواده ها  اين  همه   مى توانند  كه  دارند 
دهند. او گفت كه اساسا آن خانه ها مورد استفاده  افسران 
است.  شده  آنها  خصوصى  مالك  زنى  بعدآ  و  بوده  ارتش 
هنوز  خانه ها  آن  كه  دارد  وجود  شك  اين  كه  مدتهاست 
ثابت  بايد  كميته  كه  گفت  ۀيديا  باشند.  دولت  به  متعلق 
كند كه آن خانم مالك قانونى آن خانه هاى مجلل نيست. 
او استدالل كرد كه در چنين صورتى كميته مى تواند آنرا 

از طرف خانواده هاى بى خانمان مصادره كند.
بر  مجلل  خانه هاى  مصادره   براى  نيديا  پيشنهاد  گرچه 
خانه ها  قانونى  مالك  خانم  آن  كه  بود  استوار  اصل  اين 

را  ونزوئال  ثروتمندان  ترس  مى تواند  حال  اين  با  نيست، 
توجيه كند. اين ترس اينست كه با توجه به سازمان هاى 
اجتماعى و فرمان هاى قانونى از جانب دولت، تنگدستان 
آنها  كرد.  خواهند  معطوف  ناريوها  خارج  به  را  توجهشان 
امالک  تصرف  با  را  مالكيتشان  بخواهند  است  ممكن 
مورد  را  آنها  امنيت  و  ثروت  و  دهند  گسترش  دارايان 
هجوم قرار دهند. حوادثى كه اخيرا روى داده است حال 
ثروتمندان ترسيده را بهتر نخواهد كرد. در 5 ژانويه  2006 
طوفان و بهمن گل گروه هائى از مردم را بى خانمان كرد. 
اين بى مسكنان مستاصل خانه هاى مسكونى و رها شده 
 Juan بارتو،  ژوان  كردند.  تصرف  را  كاراكاس  مركز  در 
Barreto، شهردار كاراكاس گفت كه اين امر را تحمل 

براى  را  حكومت  اپوزيسيون  از  بخشهائى  كرد.  نخواهد 
مزارع  دولت  وقتى  كه  گفتند  آنها  كردند.  مالمت  اينكار 
و مراكز كسب را با اتكا به قانون تصرف مى كند، مردم 
نيز تشويق مى شوند تا دست به مصادره هاى غيرقانونى 

بزنند.
كمتر  امرى  بعنوان  مى تواند  زمين ها  ثبت  پروسه   البته 
ونزوئال  كنگره   در  كه  نيروئى  اولين  شود.  ديده  راديكال 
اين ايده را مطرح ساخت حزب اپوزيسيون به نام “عدالت 
لحاظ  به  كه  بود   ”Primero Justicia نخستين 
در  حزب  اين  مى آيد.  حساب  به  محافظه كار  اقتصادى 
مالكيت  حقوق  كه  داد  پيشنهاد  ميالدى   2000 سال 
مى كنند.  زندگى  باريوها  در  كه  شود  منتقل  مردمى  به 
 H. De،ايده هاى آنها قويا تحت نفوذ هرناندو دو سوتو
معتقد  قويا  نويسنده  اين  است.  پروئى  نويسنده    ،Soto

در  سرمايه دارانه  ارزش هاى  خصوصى  مالكيت  كه  است 
ميلتون  نظير  كسانى  بخشد.  مى  حيات  را  سوم  جهان 
فريدمن Milton Friedman، اقتصاد دان بازار آزاد، 
و مارگارت تاچر M Thatcher، نخست وزير پيشين 

بريتانيا عاشق آثار او هستند.
كل  مدير   ،Ivan Martinez مارتينز  آيوان 
OTNRTTU، استدالل كرد كه طرح ثبت زمين كشور 

را بيش از پيش به سوى سرمايه دارى نمى برد. به اعتقاد 
وى مهم اين است كه مسئله بر متن كل ونزوئال نگريسته 
بخواهند  نئوليبرال  سرمايه داران  «وقتى  گفت:  او  شود. 
در  ديگرى  چيز  هر  كنند  خانه  مالك  را  بيشترى  تعداد 
جامعه را نيز خصوصى مى كنند. آنها بيمه هاى اجتماعى 
را كاهش داده و اتحاديه ها و كارگران را بسوى نابودى 
سوق مى دهند. آنها سود را اولويت جامعه قرار داده و آنرا 
بر فراز همه چيز قرار مى دهند.” او استدالل كرد كه در 
به  امر  اين  مخالف  جهت  در  چيز  همه  امروز  ونزوئالى 
پيش مى رود. او گفت كه كميته ها به مردم حق دادند تا 
مالك خانه هاى خود شوند و به همراهش آنها را تشويق 
كرد تا “سازمان يابند”، طرح در افكنند و جامعه را تقويت 

نمايند. او اينكار را “دموكراتيزه كردن مالكيت” 
خواند. او پذيرفت كه حكومت بعنوان بخشى از 

كميته هاى زمين شهرى ونزوئال 
و دموكراسى شركت مستقيم

نوشته ى الكس هلند (1)
ترجمه  فريدون ناظرى
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دموكراتيزه كردن همه  حقوق مالكيت را مقدس 
نمى شمرد.

در واقع كميته ها بر اين باور هستند كه دولت 
بايد مجموعه  وسيع خانه هاى غير مسكون مانده 
كند.  مصادره  را   ها   LATIFUNDIO يا   روستاها  در 
مى شوند  مصادره  وسيع  بسيار  مزارع  اينكه  گفت  مارتينز 
تا به حل مشكل غذا در مملكت كمك شود به اين معنا 
شد.  خواهند  مصادره  نيز  خصوصى  خانه هاى  كه  نيست 
آن  در  خودت  كه  خانه ئى  «مالكيت  كرد:  تاكيد  مارتينز 

زندگى ميكنى مقدس است.»

دخالت دموكراتيك
كميته ها مالكيت بر مسكن را گسترش مى دهند؛ مى خواهد 
اين امر به لحاظ سياسى خصوصى سازى خوانده شود و يا 
حق بر محل مسكونى؛ ليكن آنها بسيار بيش از گسترش 
مالكيت بر محل مسكونى را نمايندگى مى كنند. آنها در 
ميان  در  دخالتگر  دموكراسى  شكل  مقبولترين  همانحال 
وسيع ترين مردم هستند. كميته ها تشكل مردمى هستند 
كه بحث مى كنند. توافق مى نمايند و در مورد امورى كه 
مى دهد  قرار  تاثير  تحت  را  روزانه شان  زندگى  مستقيما 
بطور دسته جمعى اقدام مى كنند. جنبه  شاخص آنها خود 
امر  هر  زمين  ثبت  كنار  در  كميته ها  است.  سازماندهى 
ديگرى را مورد بحث قرار دهند. دستور كار هر كميته ئى 
بطور دسته جمعى و توسط خود اعضا اتخاذ مى شود. آنها 
نظير  مسكن   به  مربوط  فنى  امور  باره   در  است  ممكن 
امورى  يا   و  كنند  بحث  برق  يا  و  آشاميدنى  آب  تامين 
انتزاعى نظير فرهنگ، آموزش و يا توليدات اجتماعى نيز 
به بحث بكشند. بعضى كميته ها چارتهاى عمومى و قانون 

اساسى براى باريوهايشان نوشته اند. 
در هر بخش از پروسه روح دخالتگرى مستقيم احساس 
مى شود. حتى جنبه هاى خيلى تكنيكى ثبت زمين توسط 
خود ساكنين انجام مى پذيرد. آنها نقشه هاى محل خانه 
در باريو را تهيه مى كنند. مقام هاى حكومتى تنها پس از 
انجام اينكارها ثبت زمين را تاييد مى كند. وقتى مشكالت 
عمومى  مى گيرد  قرار  بحث  مورد  كميته ها  در  باريوها 
ماديرا  هكتور  شد.  متشكل  بايد  اينست:  پيشنهاد  ترين 
H Madera در جلسه ى باريوى “آندرس بللو” گفت: 

«وقتى ساكنين باريوى ما مشكلى دارند نبايد به رسانه ها 
اتكا كنند و يا  آنرا در گوش دوستى در حزب طرفدار چاوز 
نجوا كنند. ما احتياج داريم كه خود را سازمان دهيم. نيديا 
بى مسكن  خانواده    23 به  كمك  حل  راه  بهترين  گفت 
بخواهد».  يارى  جمهور  رئيس  از  كميته   كه  اينست 
را  او  نظر  اظهار  اين  ميتينگ  در  كنندگان  شركت  بقيه 
چيز  هر  از  قبل  كه  است  آن  مهمتر  طلبيدند:  چالش  به 
سازمان دهى انجام بگيرد. خانواده ها بايد متشكل شوند و 
بطور جمعى تصميم بگيرند كه چه مى خواهند. آنها بايد 
با صاحب خانه ها ى مجلل صحبت كنند. اگر اقدامات آنها 
موثر نيفتاد در اينصورت آنها مى توانند به حكومت مراجعه 
كنند. در اين جلسه مادريا اظهار داشت كه باريوها بايد در 
گفت: «وقتى  او  كنند.  كار  سازمانيافته  بطور  و  هم  كنار 
سازمان پيدا كرديم مى توانيم به باريوهاى پيرامون، نظير 
چاپلين، مراجعه كنيم و هميارى آنها را جلب كنيم. ما خود 
و در كنار هم مشكالتمان را حل مى كنيم. ما مى توانيم 
راه را با هم برويم.” هم اكنون ساختارهائى وجود دارند 
از  گذشته  سازند.  ممكن  را  وسيعتر  تشكل  امر  تا  كه 

نمايندگى  را  خانواده  كه 147  منفرد  كميته هاى  جلسات 
باريو  سراسر  كه  دارند  وجود  نيز  ميتينگ هائى  مى كنند، 
را مى پوشانند. اينها، كه Parroquia خوانده مى شوند، 
10 تا 20 كميته را در بر مى گيرند. در اينجا بايد به جلسه  
كاراكاس  كميته هاى  همه   كه  كرد  اشاره  نيز  كالنشهر 
مى توانند در آن شركت كنند. گرچه شركت در اين جلسات 
وسيع نيست، با اين حال ميتينگ هاى كالنشهرى اجازه 
مى دهند تا اعضاى كميته ها از باريوهاى مختلف دور هم 
گرد آيند، مشكالت را با هم در ميان گذارند، ايده هايشان 

را رد و بدل كنند و طرحهاى مشترک بريزند.
مشاركتى  دموكراسى  منتقدين  كه  همگانى  نقدى 
دموكراسى  اينگونه  كه  اينست  مى كنند  اشاره  آن  به 
كار  و  پروسه  به  وقتى  انتها.   بى  جلساتى  از  عبارتست 
كميته ها نگاه مى كنيم شواهدى از اين امر را مى بينيم. 
كالنشهر  و  باريو  سراسر-  كميته هاى  كميته ها،  جلسات 
كميته  متعهد  فعال  يك  ترتيب  اين  به  هستند.  هفتگى 
عليرغم  باشد.   جلسه  در  ساعت   10 هفته  هر  مى تواند 
اين واقعيت جلسات در سه سال گذشته پر بارتر شده اند. 
وقتى  كميته هاست.  چشمگير  موفقيت  نشانه   خود  همين 
داوطلبانه  را  كارها  اين  كميته ها  فعالين  كه  بياوريم  بياد 
و در كنار كارهاى روزانه شان انجام مى دهند موفقيت ها 
پولى  هيچ  فعاليت ها  اين  براى  آنها  مى شود.  برجسته تر 

دريافت نمى كنند. اورنكيس ريز O Reys يكى از اين 
فعالين، كه در بخش فنى پروسه نقش ايفا مى كند، دليل 
بينند  مى  مردم  «وقتى  برشمرد:  چنين  را  مردم  شركت 
تغييراتى  كه مشاركت، صحبت كردن و فعاليت نمودن  
و  بيشتر  مى خواهند  مى كند  ايجاد  پيرامونشان  در  واقعى 
به  آمدن  اصلى  محرک  مى رسد  نظر  به  بيايند.»  بيشتر 
جلسات مسائل و مشكالتى واقعى است كه مردم در محل 
زندگى خود دارند و مى خواهند راه حلى براى آنها بيابند. 
دارند. در  دخالت  اينمورد  خيلى كم در  حزبى  سياستهاى 
حقيقت سياست حزبى آگاهانه كنار گذشته مى شوند. در 
سخنانى  كنندگان  شركت  از  يكى  بللو”  “آندره  جلسه  
باز  را  او  گروهى  و  حزبى  منافع  ظاهرا  كه  كرد  آغاز  را 
مى نمود. حاضرين عصبانى شدند و ساكتش كردند. آنها 
به او يادآورى نمودند: “اينجا جاى اينگونه حرفها نيست!” 
مردم  كه  نيست  معنا  اين  به  حزبى  سياست  از  اجتناب 
سياسى نبوده و يا از چاوز Chavez  پشتيبانى نمى كنند. 
موضوعاتى كه مورد بحث قرار مى گيرند از بهبود بخشيدن 
به وضع ظاهرى باريو فراتر مى رود. آنها در عين حال از 
توليدات اجتماعى گرفته تا ضرورت پشت سر نهادن كل 

سرمايه دارى را در بر مى گيرند.
رئيس  از  كميته ها  اعضاى  بيشترين  كه  مى رسد  نظر  به 
حمايت  اين  براى  آنها  دليل  مى كنند.  پشتيبانى  جمهور 
براى  ونزوئال  تنگدست  مردم  ساير  كه  است  همان 

پشتيبانى از او دارند. آنها احساس مى كنند كه چاوز اساسا 
منافع آنها را نمايندگى مى كند. مسئله  مهمتر اينست كه 
مخالفين چاوز نيز در كميته ها شركت دارند.اين مسئله  در 
كشورى كه به لحاظ سياسى پالريزه است تشويق كننده 
مى باشد. همين امر سبب شده تا شكل كنونى دموكراسى 
قرار  استفاده  مورد  گذشته  در  كه  اشكالى  از  مشاركتى 
بوليوارى  محافل  گذشته  در  باشد.  واقعى تر  گرفته اند 
مخصوصا توسط ناظرين خارجى با دموكراسى مشركتى 
شناخته مى شدند. كسانى كه از چاوز حمايت نمى كردند 
قدرت  جهت  همين  به  و  نداشتند  خوش  را  محافل  اين 

پايدار زيادى نداشتند.

دولت – ارتباطات اجتماعى
به يقين مى توان گفت كه اگر دولت ونزوئال به كميته ها 
مواجه  بيشترى  مشكالت  با  آنها  بقاى  نداشت  سمپاتى 
مى شد. سازمانهاى مبارز اجتماعى در جهان سوم بيش از 
آنكه با تشويق دولت روبرو شوند مورد سركوب آن قرار 
مى گيرند. رياست جمهورى نه تنها با صدور فرمان اجازه 
داد تا كميته ها كار خود را به لحاظ قانونى شروع كنند، 
بلكه مبالغ قابل توجهى پول نيز در اختيار آنها گذاشت. 
كميته ها به دو طريق به پول دسترسى دارند. در 4 اكتبر 
2005 مقدار 142 ميليون دالر و نيم از درآمد كالن نفت 
در اختيار كميته ها گذشته شد تا هم در باريوها 
خانه سازى كنند و هم خدمات آب، برق، تلفن، 
بهبود  را  آنها  سبز  فضاى  و  جاده  فاضالب، 
كميته ها  خود  توسط  اينكارها  طرح  بخشند. 
پيشنهاد شده بود. وزارت مسكن نيز بودجه ئى 
كمتر  اگرچه  كه  مى گذارد  كميته ها  اختيار  در 
مهم  اندازه  همان  به  اما  است،  اولى  مقدار  از 
اهداف  و  طرحها  مورد  در  خود  كميته ها  است. 
طرحها  اين  مى گيرند.  تصميم  آنها  قطعى 
خانم  خانه   تعمير  نظير  ساده ئى  امر  مى تواند 
است.  فروريختن  حال  در  كه  باشد  سالمندى 
و  مسكن  وزارت  به  را  طرحها  اين  كميته ها  نمايندگان 
حساب  يك  شود  تاييد  طرحى  اگر  مى برند.  زيست  امور 
بانكى در،BONFONADE، بانك دولتى ونزوئال، براى 
آن گشوده مى شود و پول مقاطعه كاران و مصالح از آن 
منابع  از   كدام  هر  به  طرح  سپردن  شد.  خواهد  پرداخته 
مالى بايد با بودجه بندى دقيق همراه باشد. اين بايد مظنه  
قيمت از جانب ساختمان ساز،  مهندس و نيز قيمت مواد 
را شامل گردد. براى امور ادارى و اجرائى چيزى پرداخت 
توسط  كارها  اينگونه  كه  اينست  تو قع  چون  نمى گردد، 
پولى  هيچ  گيرد.  انجام  آنان  آزاد  زمان  در  و  داوطلبان 
مستقيما به اعضاى كميته ها پرداخت نمى شود. عالوه بر 
آن وزارت مسكن حساب كميته ها را بطور ماهانه بازرسى 
مى كند. حسابهاى كميته ها مى توانند از جانب مردم هم 
بازرسى شوند. همه  اين اقدامات انجام گرفته تا از فساد و 
قوم و خويش بازى، كه اغلب برنامه هاى اجتماعى ديگر 
لحظه  همين  تا  آيد.  عمل  به  جلوگيرى  كرده،  مخدوش 
تعقيب  نزديك  از  را  چيز  همه   كه  مخالفى  رسانه هاى 
مى كنند، نتوانسته اند از اين بابت كميته ها را مورد حمله 

قرار دهند.
بگويند  است  ممكن  بعضى ها  مالى  فساد  بدون  حتى 
نحوه  پرداخت پول به مردم از جانب حكومت خود فساد 

كسانى  كه  بگويند  مى توانند  آنها  است.  آفرين 
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گدائى  حكومت  از  مى كنند  پول  تقاضاى  كه 
مى كنند. آنها مى گويند اين مردم بجاى اتكا به 
نيروى ابتكار خويش براى حل مشكالت، به پول 
ديگران متكى مى شوند. مى توان چنين استدالل كرد كه 
اين امر “فرهنگ وابستگى” را در باريوها ايجاد مى كند 
صورت  به  شوند،  آزاد  است  قرار  كه  را  آنها  ساكنين  و 
برده درمى آورد. خانم اونركيس ريز عليه اين شيوه تحليل 
استدالل كرد. او گفت كه ساكنين باريوها دهه هاست كه 
به آن طريق زندگى كرده اند. آنها حاال به شوق آمده اند 
و  زمينها  بهترين  كه  باريوهائى  آن  كنند.  كار  بيشتر  كه 
وجه  بهترين  به  كه  هستند  آنها  مى گيرند  را  اعتبارات 
دليلى  هر  به  مردم،  گفت: «همينكه  او  يافته اند.  سازمان 
خود را سازمان دادند تسلط بيشترى بر زندگى خود پيدا 
اين  مى توانند  آنها  مى يابند.  بيشترى  توانمندى  و  كرده 
بكار  بخواهند  كه  زمانى  هر  در  و  شكل  هر  به  را  قدرت 
حكومت  عليه  را  توان  اين  كه  مى توانند  حتى  آنها  برند. 
باک  روسالبا  بينند.  مى  ناكارآئى  كه  گيرند  بكار  آنجا  در 
R Baque ، يكى از هماهنگ كننده هاى كميته ها، با 

ريز توافق داشت. او در يك ميتينگ سراسرى كاراكاس 
خطاب به يك صد نماينده  كميته ها گفت: «همانطور كه 
ما به اين حكومت و اين رئيس جمهور نيازمنديم آنها نيز 
به ما احتياج دارند.نبايد اجازه دهيم كه آنها اين را فراموش 
كنند.» صدها عضو كميته ها در 3 دسامبر 2005 بسوى 
وزارت مسكن راهپيمائى كردند. آنها خواستند اهميتشان 
ولى  بود،  كم  تعداد  گرچه  كنند.  يادآورى  حكومت  به  را 
تاريخى كه انتخاب كرده بودند اهميت داشت. آنها يك 
راهپيمائى  ونزوئال  ملى  مجلس  انتخابات  از  قبل  روز 
بود،  شده  انجام  ديگر  تظاهرات  چندين  قبال  كردند. 
فراموش  نبايد  كه  كردند  يادآورى  حكومت  به  آنها  همه  
اعتراضات  اين  كند.  تامين  را  كسانى  چه  منافع  كه  كند 
اين  گاه  كميته ها  اعضاى  كه  گرفت  انجام  دليل  اين  به 
تامين  را  آنها  منافع  مسكن  وزارت  كه  دارند  را  احساس 
نمى كند. اغلب آنها از اين احساس خود صحبت مى كنند 
كه چگونه مورد غفلت قرار گرفته و رها شده اند. شكايت 
ايوان  كارهاست.  پيشبرد  كندى  مورد  در  ديگر  وسيع 
مارتينز در برابر اين سئوال كه چرا اين مشكالت با وزارت 

مسكن وجود دارد گفت: «تسهيالت براى بررسى منابع 
بدنبال  ما  گيرند.  وقت  و  پيچيده  حسابها  و  نيست  كافى 
ذهنيت  ديگر  «مشكل  داد:  ادامه  او  مى گرديم.  حل  راه 
بوروكراتيك است. ما داريم تالش مى كنيم تا با شركت 
و  كارها  جريان  در  كميته ها  بيشتر  چه  هر  اعضاى  دادن 
نيز كمك گرفتن از متخصصين فنى اين ذهنيت را تغيير 
دهيم». او همچنين اشاره كرد: «ممكن است با رابطين 
در وزارتخانه مشكالتى وجود داشته باشد، اما اين واقعيت 
را نبايد فراموش كرد كه هيچ گروه اجتماعى مدنى قادر 
دهه   در  خيريه  گروههاى  نيست.  بودجه ها  اين  توزيع  به 
70 و 80 خواب آن چيزهائى را مى ديدند كه االن انجام 

مى گيرد، اما هرگز قادر به تحقق آنها نشدند.”
مى رسند.  نظر  به  مثبت  گوناگونى  جوانب  از  كميته ها 
پاسخ  مهمى  پرسش  به  بايد  هنوز  واقعيت  اين  عليرغم 
گفت. آيا گرفتن سند براى خانه ئى كه، عليرغم تعميرات 
چه  مى آيد  حساب  به  كلبه  يك  هنوز  دولتى،  بودجه   با 
سرمشق  اروپا  از  حكومت  چرا  دارد؟  مردم  براى  سودى 
نمى گيرد؟ كلبه ها برداشته شوند و بجاى آنها خانه هائى 
اجتماعى با تمام امكانات فنى، رفاهى و تاسيساتى ساخته 
شوند. مارتينز اين استدالل را به چالش كشيد: “چهل روز 
خانه هاى  مدل  كه  داد  نشان  پاريس  حومه   در  اغتشاش 
اجتماعى اروپائى زياد جالب نيستند. مدل ما متفاوت است.
خصوصى  شركتهاى  نه  را  اينها  مردمند.  مخلوق  باريوها 
اين  ساخته اند.  خود  دستان  با  مردم  بلكه  حكومت،  يا  و 

تصميم  شخصا  زندگيشان  مورد  در  بايد  مردم 
بگيرند. مسئله اينست كه باريوها چيزى بيش از 
مسكن صرف هستند. آنها يك ساخت فرهنگى 
هر  هستند.  مادى  حال  همان  در  و  اجتماعى  و 
باريو روح و فضاى خاص خود را دارد. ساكنين به 
مشخصات  اين  كه  نمى خواهند  بازسازى  هنگام 
را  احساس  همين  آتيالنو  آندرس  بروند.  بين  از 
كه  كرد  صحبت  غرورى  از  وقتى  كرد  منعكس 
غرورى  كردند،  پيدا  چاوز  پيروزى  از  پس  مردم 
گفت:  او  گرديد.  تقويت  كميته ها  تشكيل  با  كه 
«در گذشته همه  صحبتها پيرامون بيرون رفتن از 
باريوها و پيوستن به طبقه  متوسط دور مى زد. اين 
روحيه در حال حاضر تغيير كرده است. مردم از 
زندگى در اينجا شرمزده نيستند. آنها مى خواهند بمانند و 

وضح باريوها را بهبود بخشند. اين تغيير بزرگى است.”
حكومت به اين “تغيير بزرگ” اميد بسته است و همين 
تغيير دلبستگى به كميته ها را توضيح مى دهد. بهبود در 
سطح زندگى، احساس تعلق به يك نظام نو، سازماندهى 
اجتماعى و دخالتگرى توده ئى با همديگر در حال وقوعند. 
همه  اينها كميته ها را به يكى از مهمترين بخشها و بطور 
بالقوه به ماندگار ترين پروسه  در حال جريان در ونزوئالى 
كنونى تبديل مى كنند.اين امر بويژه براى حاميان حكومت 
اهميت زيادى دارد. بدترين ترس در ميان ترسهاى بسيار 
اينست كه اين تغييرات در ميان مردم ريشه  عميق ندوانند 
به  وقتى  حكومت  هواداران  بروند.  بين  از  آينده  در  و 
ميانشان  ترس در  مى انديشند اين  چاوز  بدون  ونزوئالى 
بيشتر مى شود. به نظر مى رسد كه كميته ها بدليل اينكه 
در شبكه هاى اجتماعى و در ساختار مادى مالكيت مسكن 
به هم متصل شده اند در آينده به تكيه گاه تغييرات مترقى 

حاصله در ونزوئال، با يا بدون چاوز، درمى آيند.

www. به  لطفا  مقاله  انگليسى  متن  ديدن  براى   .1
قسمت  در  و  برويد   venezuelanalysis.com

search  نام Alex Holland را بنويسيد.
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رژيم  دژخيمان  بدست  آباد  خاتون  مس  كارگران  كشتار  باختگان  جان  گراميداشت  با 
بيشتر  هرچه  را  ايران  كارگران  با  طبقاتى  همبستگى  اسالمى،  جمهورى  دارى  سرمايه 
حاكميت  و  نمائيم  منعكس  رساتر  هرچه  را  آنان  طلبانه  حق  صداى  دهيم،  گسترش 

سرمايه را در ايران افشا كنيم. 
بهمراه  آباد  خاتون  مس  اخراجى  نفرازكارگران   200 از  بيش   1382 ديماه  اوآخر  در 
بيش  كردند.  اعتصاب  به  اقدام  بكارشان  گشت  باز  براى  شان،  وسايرياران  خانواده ها 
از يك هفته ازاعتصاب نگذشته بود كه نيروهاى سركوبگر رژيم ارتجاعى كارگران را 
با اسلحه گرم مورد يورش وحشيانه خود قرار دادند كه منجر به جان باختن يك نفر و 

زخمى شدن تعدادى از كارگران گرديد.
اعتراضات عمومى به داخل شهر كشيده مى شود. در شهر بابك كرمان نيروهاى اطالعاتى 
و امنيتى جمهورى اسالمى از زمين و هوا كارگران را به گلوله بستند كه، اين بار منجر 
به جان باختن چهار نفرازكارگران به نام هاى رياحى ، جاويدى ، مهدوى، مومنى و يك 

دانش آموز بنام پور امينى و زخمى شدن دهها نفرشد.
تاريخ مبارزات طبقه كارگر درجهت دفاع ازمطالبات حق طلبانه شان مملو از كشت و كشتار 
توسط مرتجعين حاكم بر ايران بوده است. دستاوردهاى طبقاتى جنبش كارگرى درنبرد 
طبقاتى خود عليه استثمارگران از دل آتش و خون بيرون آمده است. سرمايه دارى از هر 
امكان و فرصتى استفاده كرده است كه از دستيابى كارگران به حقوق خود جلوگيرى 
كند و ازهمين نقطه نظر است كه رژيمهاى سرمايه دارى در ايران دستاوردهاى جنبش 
كارگرى را مصادره و آنان را سعبانه سركوب كرده است. مسلما عدم برخوردارى كارگران 
ايران از يك تشكل مستقل كارگرى و عدم توازن قوا، از داليل اصلى آن بوده است. 
طبقه كارگر و جنبش كارگرى درتالش است تا با گسترش تفكر ضرورت اتحاد وكسب 
نيرو درميان كارگران ازموضع مستقل طبقه كارگر و با ايجاد تشكالت مستقل كارگرى 
اين ضعف بزرگ را برطرف نمايد. متقابال رژيم ددمنش جمهورى اسالمى با پى بردن به 
اين حقيقت درتالش است تا با سركوب و ترور، مانع پبشروى جنبش كارگرى درجهت 

تحقق اهدافش شود.
بند  به  و  سركوب  نه  بندرديلم،  كارگران  بستن  گلوله  به  نه  و  آباد  كشتارخاتون  نه  اما 
كشيدن فعالين جنبش زنان، نه  قتلهاى زنجيره اى فعاالن سياسى و نويسندگان و نه 
كشتار دانشجويان در تهران، نه يورش و ضرب شتم و به بند كشيدن كارگران شركت 
واحد، نه به زندان بردن فعالين اول ماه مه سقز، كارگران هفت تپه  شوش، نساجى شاهو 
سنندج، فرش البرز بابلسر، نازنين قزوين و ..... و نه ترورمجيد حميدى هيچكدام نتوانست 
و نمى تواند مانع پيشروى و ايجاد خللى در اراده استوار فعالين جنبش كارگرى و فعالين 

ساير جنبش هاى اجتماعى  شود.
كارگران اعتراض مى كنند، و فرياد مى زنند؛

پرداخت  را  ماست  زحمت  و  تالش  نتيجه  كه  معوقه  ماهيانه  مزدهاى 
كنيد، 

ما را اخراج و بيكار نكنيد، ما بايد ازحق مسكن، حق بهداشت و درمان و 
تحصيل رايگان برخوردار باشيم.

تشكل مستقل كارگرى و تجمع و اعتصاب حق ماست.
زندانيان كارگر، دانشجو، زنان و روشنفكران بايد آزاد شوند.

متقابال كارفرمايان و سيستم ضد كارگرى جمهورى اسالمى كارگران را اخراج و بيكار 
مى كنند، حقوق معوقه شان را پرداخت نمى كنند، تهديدشان مى كنند، دستگير، زندانى 

و شكنجه شان ميكنند و به گلوله شان مى بندند.
اتخاذ روش سركوب و، ترور و وحشت از سوى جمهورى اسالمى بعلت بحران اقتصادى 
و عدم پاسخ گويى به خواست ها ومطالبات جنبش هاى اعتراضى و هم چنين جلوگيرى از 

رشد و پيشروى اين جنبش ها بويژه جنبش كارگرى است.
ريشه اين بحران و تورم و گرانى را درماهيت سرمايه دارى جمهورى اسالمى و سيستم 
بايد  شان  خصوصى سازى  و  نئوليبراستى  سياستهاى  پيشبرد  و  جهانى  دارى  سرمايه 

جستجو كرد.
ما تحريم اقتصادى و سياست جنگ طلبانه و تجاوزگرانه امپرياليسم آمريكا و متحدين 

سرمايه دارى اش را كه تحت پوشش پرچم دروغين دموكراسى خواهى در جهت كسب 
سود و سرمايه و موقعيت هژمونى طلبانه شان در منطقه است وهمچنين سياست جنگ 
افروزانه جمهورى اسالمى را محكوم مى كنيم اما هوشيارانه زمينه سازش و مذاكره، در 
جهت تثبيت موقعيت مرتجعين هر دو سو را در منطقه و ايران با حساسيت دنبال كرده 
و افشاء مى كنيم و براين باوريم كه تغيير و تحول بنيانهاى اجتماعى فقط بوسيله طبقه 

كارگر و جنبش كارگرى و مردم زحمتكش ايران به پيش برده مى شود.

انسانهاى آزاده، فعالين و مدافعين جنبش كارگرى!

حال درچنين موقعيتى و در تقابل با چنين رژيم ارتجاعى، با دريافت پيام هايى از ياران 
و هم رزمان مان در ايران مبنى بر مبارزه در جهت رفع تمامى اين نابرابرى ها و ستم در 

جامعه و در بطن چنين  تغيير و تحوالتى  سكوت كردن به هيچ عنوان جايز نيست.
بيائيم در چنين روزى (4 بهمن) به ياد جانباختگان، كارگران خاتون آباد گردهم آييم و 
بكوشيم تا با يادمان وسيع آن، ننگ عملكرد سبوعانه رژيم را همچون طوقى به گردن 

مدافعين سرمايه  جاودانه كنيم.
 بيائيم دست در دست هم، يك صداومتحد حمايت و همبستگى طبقاتى مان را در دفاع 

از جنبش كارگرى  و ساير جنبشهاى آزادى خواهانه و برابرى طلبانه اعالم نمائيم.
بيائيم يارى دهنده صداى رسايشان در اين كارزار جهانى باشيم.

بيائيم با اتحاد و هماهنگى مان تقويت كننده گام هاى استوار جنبش كارگرى باشيم.
بيائيم هفته كارزار مشترک كه از تاريخ 18 ژانويه تا 26 ژانويه 2008  را با برنامه هاى 
اعتراضى خود در خارج از كشور هر چه بيشتر نظام سرمايه دارى جمهورى اسالمى را 

افشاء كنيم.
ما فعالين كانون هاى 13 گانه در حمايت از جنبش كارگرى، در كشورهاى 
مختلف بر مبناى امكانات خود صداى رسايى در جهت افشاى اين جنايت 

خواهيم شد.

به اين كارزار مشترک بپيونديم!
زنده و پايدار باد اتحاد و همبستگى جنبش جهانى كارگران

نابود باد رژيم سرمايه دارى جمهورى اسالمى ايران 
16 ديماه 1386
6 ژانويه 2008

اسامى انجمنها و نهادهاى همبستگى كارگرى در خارج كشور؛

كميته همبستگى با كارگران ايران – استراليا 
كميته حمايت از كارگران ايران – تورنتو كانادا

كانون حمايت از كارگران ايران – نروژ
جمعى از كارگران پيشرو تبعيدى – سوئيس

كميته همبستگى سوسياليستى با كارگران ايران – فرانسه
كانون همبستگى با كارگران ايران – كلن

كانون همبستگى با كارگران ايران – فرانكفورت و حومه
كانون همبستگى با جنبش كارگرى ايران – هانوفر
كميته همبستگى با كارگران در ايران – هامبورگ

كميته همبستگى كارگران ايران و سوئد – استكهلم
گروه همبستگى با  جنبش كارگرى– برلين.

اتحاد بين المللى در حمايت از كارگران در ايران
كانون همبستگى با كارگران ايران – گوتنبرگ ( سوئد ) 

فراخوان كارزار مشترک فعالين جنبش كارگرى خارج از كشور

در مورد كشتار كارگران خاتون آباد
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سايت تلويزيون كو مه له از سايت هاى
 حزب كمونيست ايران
 و كومه له
 ديدن كنيد

www.komala.tv

سايت كو مه لهسايت حزب كمونيست ايران
www.komalah.org www.cpiran.org

گرامى باد روز كومه له !
سوسياليستى  جريان  تالش  به  نهادن  ارج  روز  بهمن،   26
از  دفاع  در  فداكارانه  تالش  دهه  سه  از  بيش  با  كه  است 
كارگران و مردم زحمتكش، در هدايت مبارزه حق طلبانه 
آنان، عليه ارتجاع سلطنتى و ديكتاتورى جمهورى اسالمى 
و در راه آزادى، برابرى و كسب حق تعيين سرنوشت، به 
بخشى جدايى ناپذير از تاريخ جنبش انقالبى در كردستان 

تبديل شده است.
كه  است  مبارزى  سازمان  گراميداشت  روز  كومه له،  روز 
جنبش  در  سوسياليستى  و  انقالبى  استراتژى  بر  همواره 
كردستان و مبارزه متحدانه و طبقاتى كارگران در سراسر 
ايران تاكيد كرده و در دفاع از منافع مشترک و همبستگى 
طبقاتى كارگران ايران استوار مانده و به جريانى توده اى و 

پر نفوذ تبديل شده است.
مبارزه در راه آزادى زنان و رهايى از قيد و سنت هاى عقب 
مانده و جهل و خرافه مذهبى و فرهنگ مردساالرانه، تالش 
بى وقفه براى كسب آزادى هاى بدون قيد و شرط سياسى 
و مبارزه پيگيرانه عليه جنگ و سلطه گرى امپرياليست ها 
و دولت هاى سركوبگر منطقه و افشاى ماهيت استراتژى 
جريانات بورژوايى، جنبه هاى ديگرى از تاريخ درخشان و 

نقش كومه له در جنبش كردستان است.
روز كومه له روز گراميداشت جرياتى است كه بعنوان ستون 
پر قدرت حزب كمونيست ايران به امر سازماندهى و به ثمر 
در  كارگرى  حكومت  برقرارى  و  كارگرى  انقالب  رساندن 

سراسر ايران يارى رسانده است.
روز كومه له، در عين حال روز گراميداشت ياد عزيز هزاران 
مبارز انقالبى و كمونيست است كه در سنگرهاى حنبش 
انقالبى و در صفوف كومه له و حرب كمونيست ايران در 

راه آرمان ها ى سوسياليستى با سربلندى جان سپردند

مراسم روز كومه له
 امسال در كشورهاى مختلف

 به ترتيب زير برگزار مى شود.

كانادا 19 ژانويه                 آلمان 2 فوريه
استراليا 2 فوريه                 آلمان 2 فوريه
دانمارک 2 فوريه                فنالند 9 فوريه 

يوتبورى 9 فوريه        استكهلم 16 فوريه   
كميته خارج كشور حزب كمونيست ايران


